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Borda da Mata está entre as 10 cidades do Sul de Minas que
mais cresceu proporcionalmente desde o Censo de 2010, segundo
estimativa do IBGE 2018 e Senador José Bento a que mais diminuiu

Borda da Mata teve aumento de 12,17%

e Senador José Bento caiu 17,29%.
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Borda da Mata está entre as 10 cidades do Sul de
Minas que mais cresceu proporcionalmente desde
o Censo de 2010, segundo estimativa do IBGE
2018 e Senador José Bento a que mais diminuiu

Borda da Mata teve aumento de 12,17% e Senador José Bento caiu 17,29%.

O IBGE divulgou, no final de agosto,
as estimativas das populações
residentes nos 5.570 municípios
brasileiros, com data de referência em 1º
de julho de 2018. Estima-se que o Brasil
tenha 208,5 milhões de habitantes e uma
taxa de crescimento populacional de
0,82% entre 2017 e 2018, de acordo com
a Projeção da População (Revisão 2018).

O município de São Paulo continua
sendo o mais populoso do país, com 12,2
milhões de habitantes, seguido pelo Rio
de Janeiro (6,7 milhões de habitantes),
Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões
de habitantes cada). Dezessete
municípios brasileiros têm população
superior a 1 milhão de pessoas e, juntos,
eles somam 45,7 milhões de habitantes
ou 21,9% da população do Brasil. Serra
da Saudade (MG) é o município brasileiro
de menor população, 786 habitantes,
seguido de Borá (SP), com 836
habitantes, e Araguainha (MT), com 956
habitantes.

No ranking dos estados, os três mais
populosos estão na região Sudeste,
enquanto os cinco menos populosos
estão na região Norte. O líder é São
Paulo, com 45,5 milhões de habitantes,
concentrando 21,8% da população do
país. Roraima é o estado menos
populoso, com 576,6 mil habitantes
(0,3% da população total).

As estimativas da população residente
para os municípios brasileiros, com data
de referência em 1º de julho de 2018,
foram calculadas com base na Projeção
de População (Revisão 2018) divulgada
em 25/07/2018. Essa revisão incorporou
os imigrantes venezuelanos no estado
de Roraima, dos quais 99% estavam
concentrados nos municípios de Boa
Vista e Pacaraima.

As estimativas populacionais
municipais são um dos parâmetros
utilizados pelo Tribunal de Contas da
União no cálculo do Fundo de
Participação de Estados e Municípios e
são referência para vários indicadores
sociais, econômicos e demográficos.
Esta divulgação anual obedece ao artigo
102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei
complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram
estimadas por um procedimento
matemático e são o resultado da
distribuição das populações dos
estados, projetadas por métodos
demográficos, entre seus diversos
municípios. O método baseia-se na
projeção da população estadual e na
tendência de crescimento dos
municípios, delineada pelas populações

municipais captadas nos dois últimos
Censos Demográficos (2000 e 2010). As
estimativas municipais também
incorporam alterações de limites
territoriais municipais ocorridas após
2010.

A tabela com a população estimada
para cada município foi publicada no
Diário Oficial da União (D.O.U.)  Em
2018, pouco mais da metade da
população brasileira (57,0% ou 118,9
milhões de habitantes) vive em apenas
5,7% dos municípios (317), que são
aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com mais de 500 mil
habitantes (46) concentram 31,2% da
população do país (64,9 milhões de
habitantes). Por outro lado, a maior parte
dos municípios brasileiros (68,4%)
possui até 20 mil habitantes e abriga
apenas 15,4% da população do país (32,1
milhões de habitantes).

Já no Sul de Minas, cinco cidades
encolheram de tamanho em termos
proporcionais desde o último censo do
IBGE, em 2010. A constatação é com base
na nova estimativa populacional do
IBGE.

Já Pouso Alegre foi a cidade da região
que mais ganhou habitantes no período,
vendo sua população saltar de 130.615
em 2010 para 148.862 em 2018.

Segundo a nova estimativa,  163 do
Sul de Minas, têm agora 2.909.708
habitantes, número 6,73% maior que o
registrado no último censo, mas 1%
menor em relação a última estimativa do
IBGE, divulgada em 2017.

Entre os municípios, São Pedro da
União lidera a lista das cidades que
tiveram suas populações reduzidas. Em
8 anos, o município perdeu 331
habitantes. Já em termos proporcionais,
Senador José Bento é a cidade que mais
teve a população “encolhida” desde o
censo: 17,29%.

Veja a lista de cidades que mais

perderam habitantes desde o Censo

2010:

São Pedro da União: - 331; Senador
José Bento: -323; Liberdade: -237; Pouso
Alto: -232; Pedralva: - 221; Munhoz: -
192; Marmelópolis: -184; Pratápolis: -
165; Brazópolis: -153; Capetinga: -137.

Veja a lista de cidades que mais

“encolheram” proporcionalmente

desde o Censo 2010:

Senador José Bento: -17,29%; São
Pedro da União: -6,57%; Marmelópolis:
-6,20%; Liberdade: -4,43%; Pouso Alto:
-3,73%; Munhoz: -3,07%; Itutinga: -
2,66%; Aiuruoca: -2,11%; Capetinga: -
1,93%; Pedralva: -1,93%.

As que mais cresceram
Pouso Alegre é o município que mais

ganhou moradores desde a realização do
Censo 2010 conforme os dados da última
estimativa. Em 8 anos, o município
ganhou 18.247 habitantes. Já em termos
proporcionais, Extrema é a cidade que
mais cresceu desde a realização do
último censo: 24,04%.

Veja a lista de cidades que mais

ganharam habitantes desde o Censo

2010:

Pouso Alegre: +18.247; Poços de
Caldas: +13.676; Varginha: +11.396;
Lavras: +10.528; Passos: +7.708;
Extrema: +6.875; Três Corações: +6.148;
Itajubá: +5.731; Alfenas: + 5.707; São
Sebastião do Paraíso: +5.470.

Veja a lista de cidades cujas

populações aumentaram

proporcionalmente desde o Censo 2010:

Extrema: +24,04%; São Bento Abade:
+14,05%; Pouso Alegre: +13,97%; Santa
Rita do Sapucaí: +13,24%; Juruaia:
+13,02%; Congonhal: +12,85%;
Jacutinga: +12,79%; Ibiraci: +12,41%;
Cristais: +12,17%; Borda da Mata:
+12,17%.

Confira o número de habitantes das
cidades onde circula o Tribuna Popular:

(Estimativa 2018)
Borda da Mata – 19.202
Bom Repouso – 10.558
Tocos do Moji – 4.093
Senador José Bento – 1.545

Basílica Nossa

Senhora do

Carmo em

Borda da Mata

Departamento de Obras de Borda da
Mata realiza melhorias na iluminação

pública dos bairros Santa Cruz e
Nossa Senhora de Fátima

No início do mês de
setembro, (04/09), o
Departamento Municipal
de Obras de Borda da Mata
instalou novos braços de
iluminação em postes dos
bairros Santa Cruz e Nossa
Senhora de Fátima. A
iluminação ampliada
oferece mais segurança
para a população.

Melhoria na

Iluminação

Pública

Crianças da Creche e Cemei em Borda
da Mata se divertem em passeio
no Circo e na Carreta da Alegria

A tarde de segunda-feira, 03 de
setembro, foi de muita gargalhada para
as crianças da Creche e do Cemei no
Circo, em Borda da Mata. O Circo que se
instalou em Borda da Mata durante o
final de semana realizou um espetáculo
especial para as crianças a pedido da
Prefeitura.

Mas esse não foi o primeiro passeio
das crianças, no dia 24 de agosto, uma
sexta-feira, também foi animada!
Turminhas da manhã e da tarde da
Creche e do Cemei, acompanhadas de
professoras e monitoras, deram uma
volta pela cidade de maneira diferente,
na carreta da alegria!

Carreta da Alegria

Circo
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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

CNPJ CANDIDATO 31.223.896/0001-00 CNPJ JORNAL:02.025.321/0001-76 VALOR DESTE ANÚNCIO R$250,00  03 INSERÇÕES R$750,00

#minasparatodos

Este é o Candidato que Quirino Zé do Povo

apoia para

Este é o Candidato que Quirino Zé do
Povo apoia para Deputado Estadual

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

Escolas Municipais de Borda da Mata
têm nota do Ideb 2017 acima da

média de Minas Gerais e do Brasil
O Ideb (Índice de Desenvolvimento

da Educação Básica) é um indicador de
qualidade educacional que combina
informações de desempenho em exames
padronizados, obtido pelos estudantes
ao final das etapas de ensino (4ª série/5º
ano e 8ª série/9º ano do Ensino
Fundamental) – com informações sobre
rendimento escolar. A nota geral de
Borda da Mata em 2017 ficou em 7,
cumprindo a meta projetada que era de
6,6.

Para os anos iniciais do Ensino
Fundamental (5º ano), a nota da Rede
Municipal no Estado de Minas Gerais
ficou em 6.3 e a nota do Brasil ficou em
5,6, enquanto a nota de Borda da Mata
também foi 7. Já para os anos finais do
Ensino Fundamental (9º ano), Borda da
Mata atingiu a nota 5,5. Minas Gerais
ficou com 4,5 e o Brasil com 4,3.

Dentre os 853 municípios mineiros,
apenas 97 cidades pontuaram com notas

acima de 7, entre elas Borda da Mata.
Na região, a Rede Municipal de Borda
da Mata está a frente de grandes
cidades, como Poços de Caldas (6,2),
Pouso Alegre (6,6) e Varginha (6,7).

Os resultados do Ideb 2017 para
escola, município, unidade da federação,
região e Brasil são calculados a partir
do desempenho obtido pelos alunos que
participaram do SAEB 2017 e das taxas
de aprovação, calculadas com base nas
informações prestadas ao Censo Escolar
2017.

O Prefeito André Carvalho Marques
parabeniza todos os servidores da Rede
Municipal de Educação pelo empenho
com o ensino público no município e
reitera o compromisso com as quatro
escolas municipais de Borda da Mata,
além da Creche e Cemei pelo
competente trabalho de manter a
qualidade na educação de crianças e
jovens.

Nutricionista da Rede Municipal de Educação em
Borda da Mata acompanha desenvolvimento dos alunos

A qualidade da merenda escolar oferecida pela Rede Municipal de
Educação de Borda da Mata tem o acompanhamento de uma
nutricionista que cumpre requisitos importantes para a saúde, bem-
estar e desenvolvimento dos alunos. No dia 05/09, a nutricionista da
Rede Municipal de Educação de Borda da Mata, Walquíria Megale,
esteve no Cemei para aplicar o teste de aceitabilidade de alguns
alimentos, o qual verifica a aceitação da merenda escolar pelos alunos.
Além disso, determina a qualidade do serviço prestado pelas escolas.
Na merenda escolar da Rede Municipal de Borda da Mata, o prato é
sempre colorido e muito saudável!

Juntamente com a estagiária de Nutrição Dayara, Walquíria esteve
também na Escola Municipal Francisco de Souza Costa, no dia 06/09,
para falar sobre alimentação saudável, sobrepeso e obesidade infantil,
além de realizar avaliação nutricional com a verificação de peso e altura
das crianças, para garantir a qualidade na oferta da merenda escolar e
também o reflexo na saúde e bem-estar dos estudantes. O
acompanhamento nas escolas é periódico pela profissional.

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

pratos

executivos
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Quase 200 pessoas participam das atividades esportivas do Festar Extreme 2018 em Borda da Mata
O Festar Extreme 2018 de Borda da

Mata aconteceu nos dias 8 e 9 de
setembro com quatro modalidades
esportivas e show da banda Jardim dos
Reis. O festival reuniu cerca de 200
participantes de 20 cidades diferentes,
sendo 15 cidades mineiras e 5 paulistas.
As atividades ao longo dos dois dias
ofereceu adrenalina, aventura, além de
música ao vivo e uma seleção de rock’n
roll como trilha sonora, selecionada
pelo DJ Jota.

Com opção de percurso com 20km e
30km, o cicloturismo passou por
estradas, trilhas e caminhos pela zona
rural de Borda da Mata, e levou cerca
de 60 ciclistas para pedalar no sábado
de manhã, 08/09. Além de Borda da

Mata, participaram visitantes de
Congonhal, Pouso Alegre, Tocos do
Moji, Lavras, Poço Fundo e Campinas/
SP.  É o caso de Haroldo Guedes, de
Poço Fundo, que veio passear em Borda
da Mata com a família e aproveitou para
fazer o passeio de bike “Minha esposa
queria visitar a cidade no feriado.
Acessei a página da Prefeitura no
Facebook e vi que iria ter o evento no
dia 8/09, enfim, unimos o útil ao
agradável. (O cicloturismo) estava bem
sinalizado, percurso 30km muito legal,
pessoal do apoio fez a diferença.
Parabéns”.

A Corrida Noturna começou por volta
das 20h de sábado (08/09) com
corredores de Borda da Mata, São

Sebastião da Bela Vista, Pouso Alegre,
Campinas/SP, Americana/SP, Valinhos/
SP e São Paulo/SP. Marlene Oliveira
mora em Borda da Mata e aproveitou a
noite de sábado para praticar a
modalidade de esporte preferida “Gostei
e espero mais ano que vem! Foi bem
organizada, não demorou a largada, o
percurso tranquilo e o pessoal correu
cada um no seu ritmo”. Depois dos 5km,
Marlene e a família ainda ficaram no
show que rolava no Coreto “só fomos
embora quando acabou o show, o som
estava muito agradável”.

No domingo, o festival começou com
a Trilha de Motos, atração que também
reuniu motociclistas de Borda da Mata,
Tocos do Moji, Bom Repouso, Monte

Sião, Estiva, Ouro Fino, Inconfidentes,
Santa Rita de Caldas e Amparo/SP. Entre
a maioria masculina de mais de 50
motoqueiros, três mulheres também
participaram do percurso de 40km.

Logo após a largada das motos, a
manhã continuou animada com os
praticantes da Capoeira, com aula e roda
na praça pelo grupo Ginga Minas, do
contra-mestre Anderson Borracha,
atividade que também contou com a
participação de atletas de Borda da
Mata, Pouso Alegre, Itajubá, Monte
Sião, Ipuiuna e São Paulo/SP.

O evento organizado pela Prefeitura
de Borda da Mata contou com a
colaboração de todos os
departamentos e secretaria, da Polícia

Militar, dos Conselhos Municipais de
Esporte, de Turismo e de Política
Cultural, além de parceiros e
voluntários. Para Thiago Senna, diretor
municipal de Desenvolvimento Social
e organizador do Festar Extreme, a
primeira edição do evento teve um saldo
muito positivo, onde todos os
participantes aproveitaram as
modalidades para conhecer Borda da
Mata, já que não eram competições,
mas sim atividades de lazer
“principalmente por que não tivemos
acidentes, além disso, por ser feriado
com festas nas cidades vizinhas,
atingimos um público considerável,
mas para o próximo ano, esperamos
aumentar o número de participantes.”

Principais momentos do Festar Extreme:

Grupo de Copoeira que se apresentou durante o Festar Extreme Borda da Mata 2018
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Santos de Pouso Alegre vence 4º Campeonato de Futebol 2018 do Distrito Fernandes - Tocos do Moji

No dia 26 de agosto aconteceu no estádio Manoel Antônio de Almeida (Manezão) o final do campeonato
de futebol do Distrito Fernandes-Tocos do Moji, que teve início em 3 de junho com  oito equipes
participantes.

Esporte Sarpão de Pouso Alegre, K.F. Bela Vista, Meninos de Inconfidentes, Fernandes F. C., Sertãozinho
Borda da Mata, Tocos F. C., Tocos do Moji, Pirina F.C. Borda da Mata e Santos F. C. Pouso Alegre.

Depois de 0 a 0 nos 90 minutos e com jogo muito disputado entre  Tocos F. C. X Santos de Pouso Alegre
sagrou se  campeão o Santos de Pouso Alegre nos pênaltis.

O Prefeito Toninho Rodrigues, o Presidente da Câmara Dedé e o Vereador Rogério entregaram medalhas
e troféus aos campeões e vice.

Organização: Rato Dedé e Cafu.
Apoio: Prefeitura, Câmara Municipal e Polícia Militar.

12º Encontro de Bandas de Tocos do Moji movimenta a cidade
No dia 02 de setembro, aconteceu o 12º Encontro de Bandas de Tocos do Moji. Em breves palavras  o

Prefeito Toninho Rodrigues  agradeceu a presença de todos, população, visitantes e das corporações musicais
que vieram para o encontro.

Iniciou se as apresentações das Bandas convidadas para o evento. Primeiro a se a apresentar  foi os alunos
mirins do Maestro Raul. Logo em seguida a Lira Tocosmojiense executou O Hino do Município e seu
brilhante repertório: Maestros Raul Barbosa e André Rosa; Banda do Bem de Extrema: Maestro Ronaldo
Siroki; Banda Belo Som de São Sebastião da Bela Vista: Maestro Eliezer Cardoso; Lira João Paulo II de Bom
Repouso: Maestro Ronaldo Andrade; Lira Cônego Benedito Profício  de Paraisópolis: Maestro Renan Castro.

Todas apresentaram magnificamente bem com um rico repertório, indo do pop rock Nacional, Internacional,
M P B e os tradicionais  Dobrados das Bandas de coreto. No final o povão cantou junto quando a Lira
Cônego  Benedito Profício e a Lira João Paulo II executaram  um  Pout- Pourri  Sertanejo e M P B.

Agradecimentos:
A Prefeitura, Câmara Municipal, Policia Militar e a todos os envolvidos neste evento:  população, visitantes,

músicos e organizadores.

Festa de Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji
Aconteceu de 31 de agosto a 09 de

setembro, a tradicional festa da
Padroeira Nossa Senhora Aparecida
em Tocos do Moji. Na parte religiosa,
população e visitantes participaram
da novena com o tema “Nossa

Senhora Aparecida, a Santa Mãe de

Deus que nos conduz ao Filho”, e

celebração da Eucaristia todos os
dias. Dia 07, procissão de cavaleiros
vindos  da  Igre ja  Santa  Luzia
trazendo a imagem de Nossa Senhora
Aparecida.

Dia 09 às 18h30, procissão e em
seguida Santa Missa  e coroação da
imagem da Padroeira Nossa Senhora

Aparecida.
Na parte social, um grande evento

atraiu muitos visitantes a cidade.
Dia 07/9 – Sexta-Feira, às 22h  Show

com Banda Celebration.  No Sábado
08/9- às 22h sorteio de um de Fiat
Mobi 0 km, seguido de um  grandioso
Show com a Banda 5ª  Avenida.

Domingo som mecânico.
Agradec imentos :  Pre fe i tu ra ,

Câmara Municipal e a Policia Militar
na  Pessoa  do  Sargen to  Deyvid
Roges Vieira pelo total apoio. Aos
Festeiros: Cassio Karol da Silva e
Eliane Vilela da Silva, Homero Bento
da Silva (Juninho) e Silvana Maria

da Silva. Aos doadores do carro e
também aos doadores de bezerros,
p rendas  e tc . . .  E  a  todas  as
comunidades ,  pas to ra i s ,  ao
Diácono João Silvestre e a todos os
Padres   que  par t i c iparam  e
especialmente ao nosso Pároco  Pe.
Paulo Vieira Âmbar.
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Equipe de Saúde da Família de Tocos do Moji realiza palestras nas escolas sobre Educação Sexual

No mês de agosto, a Equipe de Saúde
da Família de Tocos do Moji realizou
palestras de educação em saúde sobre
Educação Sexual nas escolas. O início
foi dia 21 para os alunos do 1°, 2° e 3°
ano do ensino médio da Escola Estadual
José Tomás Cantuária. Com o tema
“Adolescência e Sexualidade”, sendo
ministrada pela Ginecologista Dra.

Escola Estadual

Escola Municipal

Sirlene Célia Pereira Rosa. Atendendo a
proposta do programa de saúde na
escola, foram abordados assuntos
como: mudanças corporais na
adolescência, DSTs,  Métodos
contraceptivos e gravidez na
adolescência. Na semana do dia 27, a
Enfermeira  Silmara Pereira Rodrigues
deu continuidade as palestras nas

escolas municipais para os alunos com
idade à partir de 10 anos tendo como
tema Adolescência e Puberdade, sendo
abordado as alterações físicas e
emocionais que surgem logo no início
da puberdade. A puberdade é o período
de transição entre a infância e a
adolescência, no qual ocorre o
desenvolvimento dos caracteres sexuais

secundários e a aceleração do
crescimento, levando ao início das
funções reprodutivas. A adolescência
vai dos 10 aos 19 anos e a educação
sexual é um tema para ser abordado logo
no início da adolescência devendo ser
aprofundado o assunto no passar dos
anos, pois muitos casos de DSTs e até
mesmo de gravidez na adolescência

acontecem pela falta de conhecimento
dos adolescentes. Após as palestras os
alunos tiveram a oportunidade para
fazerem perguntas e esclarecerem
dúvidas sobre o assunto. Segundo a
enfermeira Silmara, as palestras foram
muito proveitosas pois os alunos
conversaram bastante sobre o assunto
e esclareceram muitas dúvidas.

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

Atleta de Borda da Mata fica
em 5º lugar em Ultramaratona

de Poços de Caldas
No dia 08 de setembro,  o atleta

de  Borda  da  Coru j a  Pe r sona l
participou de uma Ultramaratona na
cidade de Poços de Caldas e  entre
124 atletas ficou em quinto no geral
é segundo em sua categoria.

“Foi a prova mais dura que já fiz
feito em trilhas no meio de mata
com obstáculos.

Na  l a rgada  e s t ava  com uma
temperatura muito baixa,  porém do
meio  pa ra  o  f i na l  f i cou  mui to
quente assim desgastando ainda
mais os atletas”, diz o atleta.

Trabalho do Setor de Epidemiologia de Borda da Mata para o combate à dengue é diário
Os agentes de endemias do Setor de Epidemiologia da Prefeitura de Borda da

Mata atuam no combate à dengue e de outros vetores de doenças. De casa em casa,
nos quintais, nas piscinas, nos terrenos e nos prédios públicos, o cuidado precisa
ser constante. A manutenção precisa ser redobrada principalmente em tempos de
chuvas. É o caso da fonte do asilo que recebe toda semana a manutenção pra evitar
água parada.

Todos os dias, os agentes de endemias saem às ruas para ajudar os moradores no
combate a doenças que podem ser prevenidas com simples cuidados, por isso é
muito importante atender os agentes e seguir as instruções.
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Desfile cívico de 7 de setembro em Borda da Mata reúne nove escolas do município
O tradicional desfile cívico de 7 de

setembro, em Borda da Mata, resgata os
valores patrióticos dos alunos, da
comunidade escolar e de toda a
população. Em 2018, o grande destaque
foi para a apresentação das fanfarras que
tocaram para as demais escolas. O
Colégio Nossa Senhora do Carmo iniciou
o desfile e tocou também para a
passagem as Apae. Em seguida, a
fanfarra da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra se apresentou e tocou
também para a Creche Madre Tereza de

Saldanha, Cemei Professora Ana Maria
Cabral dos Santos e para as escolas
municipais, Escola Antonio Marques da
Silva, Escola Professora Diva Ribeiro
dos Santos e Escola Francisco de Souza
Costa. O encerramento do desfile ficou
por conta da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale que também trouxe a
fanfarra.

O Dia da Pátria teve início com o
hasteamento da bandeira nacional pelo
prefeito André Carvalho Marques, que
tratou em seu discurso, da importância

da comemoração do Dia da Pátria apesar
das dificuldades e situação do país “O
momento político-econômico pelo qual
passa nosso Brasil, particularmente
nosso Estado não é bom e, a princípio,
não inspira comemorações. O governo
do Estado não está honrando com seus
compromissos para com os municípios
mineiros. Preocupa-nos o futuro,
reduzem-se a cinzas, páginas
importantes de nosso passado, como o
ocorrido no Museu Nacional (02/09).”
No entanto, o prefeito André salientou

a importância de manter o otimismo e o
trabalho de todos para um futuro melhor
“Quando falamos de pátria, devemos
começar pensando sobre este pedaço
de chão onde vivemos e, juntos,
partilhamos alegrias e tristezas. Que cada
um de nós possa construir um Brasil
melhor através de uma Borda da Mata
melhor, pautando-nos pela verdade, pelo
respeito e pelos valores cívico-
patrióticos que devem nortear nossa
vida.” E encerrou agradecendo aos
diretores, funcionários, corpo docente

e discente que se empenharam na
celebração de “7 de Setembro” com o
desfile cívico.

A diretora municipal de Educação,
Maria Leonice da Conceição Santos,
exaltou a importância do professor em sala
de aula e parabenizou a Rede Municipal
de Borda da mata pela excelente nota no
Ideb 2017, o principal indicador da
qualidade da educação no país, a nota
geral alcançada pela Rede Municipal de
Borda da Mata (7) está acima da média
do Estado e da média nacional.

Alguns momentos do Desfile da Independência:
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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.

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos MachadoVidros comuns e

temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818
9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Bordamatense lança livro de poesias “Tesouro de um Poeta”
O bordamatense Abel Francisco de Andrade lançou um

livro de poesias que é “Tesouro de um Poeta”. Abel que com
seu esforço e garra realizou um grande sonho, o seu primeiro
Livro. Abel recitava suas poesias a todos os amigos que por
ele passava. Foi nesse momento que foi incentivado a
participar do Festival de Poesias IFSULDEMINAS 2017 e a
escrever seu livro na escola Connect Future. Aluno dedicado
e esforçado fez acontecer seu grande sonho. Foi graças ao
Festival de Poesias que despertou a dedicar cada vez mais
ao livro “Tesouro de um Poeta”. Seu livro está disponível
nas livrarias em todo o Brasil ou por ebook na Editora
Autografia e na escola Connect Future.

R e d e s M u n i c i p a l  e  E s t a d u a l  d e  E d u c a ç ã o  d e  To c o s  d o  M o j i
r e a l i z a m  A t o  C í v i c o  e m  C o m e m o r a ç ã o  a o  D i a  0 7  d e  S e t e m b r o

O Departamento Municipal de
Educação realizou, no dia 07 de
setembro, o Ato Cívico em
comemoração ao dia da Pátria.
Reuniram-se em frente à Prefeitura
Municipal, o Prefeito Antônio
Rodrigues da Silva, o Vice-prefeito José

Armando Pereira, o Sargento Deyvid
Roges Vieira, comandante Polícia
Militar de Tocos do Moji, Vereadores,
Funcionários da Rede Municipal e
Estadual de Ensino, pais e alunos. Foi
feito o hasteamento da Bandeira com o
Hino Nacional Brasileiro executado pela

Lira Tocosmojiense que abrilhantou a
comemoração. Houve apresentações
dos alunos das Escolas Municipais
Ambrosina Maria de Jesus, do Distrito
Sertão da Bernardina, Benedito Caetano
de Faria, do Distrito Fernandes, Manoel
Rodrigues Machado de Tocos do Moji

e da Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior. O Prefeito Antônio
Rodrigues exaltou a importância da
comemoração deixando uma mensagem
otimista e positiva em relação ao
momento difícil o qual nosso país vem
enfrentando.

A Equipe do     Departamento
Municipal de Educação agradece
imensamente a todos pela participação
no evento.

Equipe do departamento Municipal
de Educação - Tocos do Moji.

 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

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

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

A Contabilidade
Itapuan de Tocos do

Moji informa que
está entregando o
ITR de 2018. O

prazo vai até
28/09/2018.


