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Morte de João Armando SAMU atende 12 casos em Borda da Mata
Pereira entristece
Homem
população de Tocos do Moji

João Armando
faleceu aos 86
anos no dia 04
de agosto

inabilitado
é preso
com
maconha
no veículo no
Bairro São
Judas Tadeu
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Quatro romeiros, sendo um de Borda
da Mata, percorrerão a pé mais de
1.000 quilômetros até Trindade-GO

Ambulância do Samu

Página 4

6ª Copa de Futebol de
Menores em Bom Repouso
reúne cerca de 400 atletas

Time de Bom Repouso que venceu em sua categoria
Saída dos Romeiros de Pouso Alegre no dia 06 de agosto - Página 6

“Apesar da situação
das Prefeituras não
ser das melhores,
estamos conseguindo
ter bastante zelo
com o dinheiro
público
e priorizando
sempre a
qualidade de vida
dos nossos munícipes
em Tocos do Moji”
Página 6

PLANTÃO DE VENDAS NO GRUPO IPÊ
15 DE AGOSTO - DAS 7h às 14h

Página 8

Quatro equipes
de Borda
da Mata
conquistam o
pódio em
Torneio de
Futsal de
Ouro Fino
Página 7
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico Responsável: Victor Campos Brandani Júnior - CRF - 21681
em
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Entrega rápida - atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos e
promoções e condições especiais de pagamento.

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

Tocos do Moji perde Ilustre
Cidadão - João Armando Pereira
* 04/06/1929 + 04/08/2015
João Armando Pereira, conhecido
carinhosamente por todos como “Seu
Armando”, deixará saudades. Como
“homem político” exerceu o mandato de
Vereador no então Distrito de Tocos do
Moji de 1983 a 1988; onde não mediu
esforços para co nsegui r vári os
benefíci os
co mo : a
pavimentação
(calçamento)
d
a
s
princi pai s
ru as
do
Di str it o;
conhecedor
d
a
importância
e
dos
benefíci os
d
a
Comunicação
co nsegui u
considerável
melhoria na
rede
de
telefo nia
pública com
a implantação de Cabines Telefônicas a
serviço do público; lutou e conseguiu
implantar a Escola Municipal Joaquim
Floriano Barbosa no Bairro Capinzal e,
em relação à Sede do Distrito, com muito
esforço e ajuda dos companheiros,
vislumbrou a implantação das séries
ginasiais (período que compreendia da
5ª a 8ª Série) na Escola Estadual José
Tomas Cantuária Junior, (a qual contava
apenas com o antigo Primário), por fim
dentre as suas vári as co nqu ist as
destacamos ainda a conquista do acesso
de Energia Elétrica nas propriedades
rurais.
Como chefe de família, João Armando
Pereira foi um homem de muitos valores,
alguns deles podem ser representados
por números; ao longo de 64 anos ao
lado de sua esposa Floriza teve 11 filhos,
30 netos e 17 bisnetos, os amigos, porém
são imensuráveis, são tantos e de muitos
lugares. Outros valores, porém são de
natureza qualitativa, foi um homem
bonito, alto, de olhos azuis, era honesto,
trabalhador, religioso e respeitável.
Entre as lembranças que vou guardar

comigo, a primeira escola de minha vida,
criada por ele para educar os netos que
viviam na zona rural nas proximidades
de sua casa, ali tive o prazer de estudar
com meus primos todos em uma mesma
sala divididos pelas carteiras e idade,
brincamos, brigamos e aprendemos. Ali
estabeleci
minhas bases e
desco bri meu
go sto
pela
educação.
As
fest as
oferecidas aos
filhos e amigos
para comemorar
b o n s
resul tados na
lavou ra
de
batat a ainda
estão na minha
memória, muita
música, comida
e bebida. E
cl aro ;
seu
famoso bordão
“coisa beleza”
expressão que
usava quando gostava muito de alguma
coisa. As fugidas de minha avó para
tomar uma “pinguinha” mesmo após o
remédio de pressão e, seu prazer em lidar
na roça no alto de seu velho cavalo com
o qual tocava seu gado pelos pastos
afora.
E ainda seu gosto pelas modas de
viola e pela política, certa vez, na visita
de um deputado a sua casa, ele me pede
que eu sirva o café em uma “chavana”,
com vergonha de perguntar a ele o que
era uma chavana (xícara) peguei a
melhor bandeja de minha avó e servi o
café em copos de massa de tomate,
posso ver a expressão dele ao ver o
deputado até suado para tomar aquele
cafezinho quente, ralo e doce.
Infelizmente tivemos que nos despedir
e me lembro agora de um trecho da
música de Almir Sater: “a saudade é uma
estrada longa, que começa e não tem
mais fim”.... SAUDADES ETERNAS DE
SEUS FAMILIARES E AMIGOS.
Letícia Rodrigues Pereira
Tocos do Moji

Um arraiá de tradição o “Arraiá
Chuchu Beleza” em Tocos do Moji
Para seguir as costumeiras tradições
Mineiras de Festas e Rezas Juninas, há
17 anos alguns amigos se reuniram e
resolveram fazer uma Comilança e uma
reza de Terço na Rua Sebastião Borges
em Tocos do Moji em Homenagem aos
Santos Juninos Santo Antônio, São
João e São Pedro e não é que ideia

Comilança, das Rezas e Festa tudo de
graça ainda aproveita-se para montar a
Barraca Bar e fazer aquela quermesse
em Prol do Carnaval “Sendo assim de
Janeiro a Janeiro a cidade respi ra
cultura e boas Tradições” comemora o
Chefe do Departamento de Turismo,
José Vítor da Rosa.

Arraiá
Chuchu
Beleza

JÁ TEM O ENREDO
PARA 2016
CHUCHU BELEZA TRÁS
O CIRCO NA AVENIDA
“ALEGRIA DAS
CRIANÇAS”

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

CH ALTO FAL ANTES
Consertos e Reformas de

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725

ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

pegou, desde então todos os anos é
realizada o Arraiá da Rua do Pelé e
Cachimbinha. Porém em Tocos do Moji,
sempre se une o útil ao agradável e
agora a Festa ganhou algo especial com
a Cri ação do t radi ci o nal Bl oco
Carnavalesco CHUCHU BELEZA, o
Arraiá ficou ainda melhor além da

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
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Alunos da Educação Infantil de Borda da
Mata recebem brinquedos pedagógicos
Fantoches, máscaras, tapetes, livros, personagens. Cada escola com
alunos da Educação Infantil de Borda da Mata recebeu um kit com
brinquedos pedagógicos que prometem usar a imaginação das crianças
nas atividades desenvolvidas em sala de aula. Por meio do Departamento
Municipal de Educação, a Prefeitura de Borda da Mata comprou os
materiais para explorar e potencializar habilidades específicas durante
as sequências didáticas desenvolvidas.
A Creche Madre Tereza de Saldanha, Cemei Professora Ana Maria
Cabral dos Santos, Escola Municipal Francisco Souza Costa, Escola
Municipal Antonio Marques da Silva e Escola Municipal Professora
Diva Ribeiro dos Santos já podem usufruir das novas ferramentas de
estudo e diversão.

Prefeitura de Borda da Mata
adquire equipamentos de
informática para Secretaria
de Saúde do município
A Secretaria de Saúde de Borda da
Mat a vai receber da Prefeitura 18
computadores e 12 impressoras a laser
para serem instalados nas Unidades
Básicas de Saúde e no Hospital que será
inaugurado no dia 07 de setembro de
2015.

Co m o i ntu it o de oti mizar o
atendimento do paciente ao chegar nas
recepções dos locais de saúde de Borda
da Mata e dessa forma, manter o banco
de dados atualizados, os equipamentos
de informática vão tornar o serviço mais
ágil.

Equipamentos de
informática para
Secretaria
de Saúde

Crianças com
os novos
brinquedos
pedagógicos

A Prefeitura de Borda da Mata traz para o município o evento “Minas ao Luar”, organizado pelo Sesc em parceria com a
Globo Minas. O evento acontece na noite de sábado, 22/08/2015, das 20h30 até as 23h na Praça Antônio Megale, no Centro.
A atração musical que vem a Borda da Mata é o grupo Voz e Arte, com um repertório que mescla ritmos de diversos gêneros
e fases da música brasileira, preservando a tradição seresteira. O grupo, que atua em Belo Horizonte há mais de 20 anos, deu
seus primeiros passos tocando nos bares e casas noturnas da capital. Paralelamente, começou a se apresentar em diversos
eventos na capital e no interior do estado, ganhando notoriedade e o carinho do público.
O evento vai contar também com a participação especial da Lira Bordamatense.

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Tel.:(35)3445-1884

Atendemos à noite.
Consultório: Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Dia da Mobilização Nacional da
campanha de vacinação para
crianças acontece dia 15 de
agosto em Borda da Mata
A campanha de multivacinação 2015
em Borda da Mata acontece do dia 10/
08 até 31/08, com o Dia da Mobilização
Nacional no sábado, dia 15/08, no Centro
de Saúde Benedit o Cobra Neto . A
Secretaria Municipal de Saúde realiza,
em parceria com o Ministério da Saúde,
a vacinação nas crianças de 6 meses a 4
anos 11 meses e 29 dias. Nos demais
dias de campanha, de segunda a sextafeira, os locais pré estabelecidos nos
bairros urbanos e rurais disponibilizarão
a vacina das 8h às 13h30, conforme
cronograma. Na sala de vacinas do
Centro de Saúde, o atendimento é das
07 h às 17 h.
Os objetivos dessa campanha são:
atualizar o esquema vacinal de acordo
com o calendário básico de vacinação
na caderneta de saúde das crianças
menores de cinco anos de idade; e
manter cobertura vacinal maior ou igual
a 95% contra a poliomielite, promovendo
a pro teção co let iva por meio da
disseminação do vírus vacinal no meio
ambiente.
Cronograma:
10/08/2015 – SEGUNDA-FEIRA
8:00 horas – Bocaína

9:00 horas – Sertãozinho
11/08/2015 – TERÇA-FEIRA
8:00 horas – Bogari
9:00 horas – Barro Amarelo
10:00 horas – Cervo
12/08/2015 – QUARTA-FEIRA
8:00 horas – Campo
9:00 horas– Boa Vista
10:00 horas – Gaspar
13:30 horas – Santa Terezinha
13/08/2015 – QUINTA - FEIRA
8:00 horas – Palma
9:00 horas – Serrinha
13:30 horas – Santa Rita
Obs.:Esses locais acima, já foram
atendidos
15/08/2015 – DIA “D” - SÁBADO
8:00 às 17:00 horas – CENTRO DE
SAÚDE BENEDITO COBRA NETO
17/08/2015 – SEGUNDA-FEIRA
8:00 horas – São Benedito
9:00 horas – Santa Edwirges
13:00 horas – Santa Cruz
18/08/2015 – TERÇA-FEIRA
8:00 horas – UBS Monsenhor Pedro
Cintra
13:30 horas – São Judas
19/08/2015– QUARTA-FEIRA
8:00 horas – Nossa Senhora de Fátima
13:30 horas – Santo Antônio

SO
DI NO B
RE VA
ÇÃ
O

Grupo Voz e Arte se apresenta no Minas ao
Luar em Borda da Mata, dia 22 de agosto

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Tocos do Moji realiza V Conferência
Municipal de Assistência Social
Dia 22 de julho, aconteceu em Tocos
do Moji, a V Conferência Municipal de
Assistência Social.
A Conferência foi realizada pelo
Conselho Municipal de Assistência
Social, com o apoio da Prefeitura e
Departamento Municipal de Assistência
e Promoção Social.
O Tema deste ano , conforme
orientação do Conselho Nacional de
Assistência Social foi “Consolidar o
SUAS de vez rumo a 2026.” Com o lema
“Pacto Republicano no SUAS rumo a
2026: O SUAS que temos e o SUAS que
queremos”.
O evento contou com uma máxima
participação de usuários, trabalhadores
do SUAS local, Saúde, Educação, lideres
religiosos e Entidades Civis, o qual
proporcionou um debate int enso e
participativo sobre o tema proposto, de
onde surgi ram propo stas mui to
interessantes para serem enviadas a
etapa da Conferência Regional em Poços
de Caldas.
Na Conferência também foram eleitos
dois delegados que representarão o
Município na etapa de Poços de Caldas.
A Palestra foi ministrada pela Sra. Ana
Luiza de Souza, Secretária Regional da
SEDESE de Poços de Caldas.

Aniversário

V Conferência
Municipal de
Assistência Social

Parabéns Carolina de
Cássia Silva que
aniversariou no dia 11
de agosto. Sua mãe
Maria Tereza a
parabeniza e diz
“Que Deus te proteja
sempre, saúde, força
e muitos anos de
vida..Obrigada por
fazer parte de minha
família. Te amo!
Felicidades!”

SAMU atende 12 casos em Borda da Mata
O SAMU (Serviço de Atendimento
Mó vel de Urgênci a) atende 1 53
municípios da região e possui base em
base em 34 cidades. Desde a inauguração
do serviço do sul de Minas, em março
de 2015, o serviço recebe mais de sete
mil ligações por semana, embora cerca
de 20% delas sejam trotes, quase metade
resulta em atendimento pelo regulador
ou pelo médico.
Com população de 18.271, Borda da
Mata já solicitou o SAMU e foi atendida
12 vezes, sendo sete delas em Unidade
de Suporte Avançado e outras cinco em
Unidade de Suporte Básico. Entretanto,
há registro de 24 ligações que resultaram
em orientações médicas pelo telefone e
que dispensaram a presença da equipe
no local.
O convênio da Prefeitura de Borda da
Mata co m o CISSUL (Co nsórcio
Intermunici pal de Saúde para o
Gerenciamento do s Serviços de

Atendimento de Urgência e Emergência
do Sul de Minas) para ter o serviço
disponível em Borda da Mata tem o valor
de R$ 54.813,00 por ano.
Cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes
no Sul de Minas são beneficiados pelo
SAMU. A equipe do serviço é composta
por médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e condutores socorristas.
Saiba quais os casos que o SAMU 192
deve ser acionado:
·
Acident es / t rau mas com
vítimas;
·
Choque elétrico;
·
Falta de ar intensa;
·
Suspeita de Infarto ou AVC
(alteração súbita na fala, perda de força
em u m lado do co rpo e desvio da
comissura labial são os sintomas mais
comuns);
·
Afogamentos e engasgo;
·
Intoxicação ou queimaduras

graves;
·
Trabalhos de parto em que haja
risco de morte para a mãe e para o feto;
·
Tentativas de suicídio;
·
Urgências psiquiátricas;
·
Vítima inconsciente;
·
Em caso s de i nto xi cação
exógena ou envenenamento;
·
Na ocorrência de maus tratos;
·
Crises hipertensivas; dores no
peito de aparecimento súbito;
·
Acidentes com pro dut os
perigosos;
·
Agressão por arma de fogo ou
arma branca;
·
Soterramento, Desabamento;
·
Crises Convulsivas;
·
Na transferência i nterhospitalar com risco iminente de morte
(urgência e emergência);
·
Outras situações consideradas
de urgência ou emergência, com risco
de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata
informa sobre a doença meningite
Conforme caderno n° 12 do guia de
Vigilância Epidemiológica do Ministério
da Saúde, a Secretaria de Saúde de
Borda da Mata informa à população as
características da doença meningite para
se conhecer as causas e prevenções.
O que é? Doença caracterizada pela
presença de um processo inflamatório
das meninges, membranas que
envolvem o cérebro.
Quem causa? Pode ser causada por
diversos agentes infecciosos, como
bactérias, vírus e fungos e também por
agentes não infecciosos, como por
exemplo, em traumatismos.
Como se pega? A transmissão é de
pesso a para pessoa, por vi as
respiratórias. Tem-se a necessidade de
contato íntimo com o doente para que
ocorra a transmissão. Assim, quem não
teve contato direto com o doente não
está em risco!
Quanto tempo demora a manifestar a
doença? Depois do contato, a doença
se manifesta de 02 a 10 dias, em média
de 03 a 04 dias.
Qual o período de transmissibilidade?
Varia de acordo com o agente que
causou a doença. No caso da meningite
meningocócica, uma das formas mais
graves, após 24h do início da tomada de
antibiótico já não transmite mais a
doença.

Quem tem mais risco de adoecer?
Todos podem pegar a doença, porém o
risco é maior em crianças menores de 05
anos e idosos (maiores de 60 anos).
Lembrando que atualmente já existe no
SUS a vacina que protege contra a
Meningite C e Haemophilus Influenzae
B.
Co mo a do enç a se manifesta?
Geral mente é u ma do ença grave,
caracterizada por febre, dor de cabeça
intensa, náusea, vômito em jato, rigidez
de nuca, prostração e confusão mental.
Dependendo do grau da do ença, a
pessoa pode apresentar convulsões,
paralisias, tremores, delírio, coma e até
morrer.
Complicações que podem ocorrer: Se
for meningite bacteriana, pode ocasionar
perda de audição, distúrbio na fala,
retardo mental, anormalidade motora e
distúrbios visuais.
Como descobrir se é Meningite: O
diagnóstico é feito pela avaliação clínica
do médico e confirmado através do
estudo do líquido cefalorraquidiano
(líquido da coluna).
Tratamento : Quando meni ngi te
bacteriana, o tratamento com antibiótico
deve ser i niciado i mediatament e,
preferencialmente logo após a punção
lombar. O uso de antibiótico deve ser
associado a tratamentos de suporte,

como reposição de líquidos e cuidados
assistenciais. Em caso de meningite viral,
utiliza-se tratamento de suporte com
criteriosa avaliação e acompanhamento
clínico.
Primeiras medidas a serem adotadas:
·
Assistência médica imediata ao
paciente, com hospitalização;
·
Equipe de saúde familiarizada
com
técni cas
de
supo rte
cardiorrespiratório;
·
Infraestrutura adequada;
·
Isolamento do paciente nas
primeiras 24h após o uso de antibiótico;
·
Desinfecção (uso de álcool) dos
objetos contaminados pelo paciente;
·
Nos casos de meningite
meningocócica e por H. influenzae, os
contatos íntimos (moradores do mesmo
domicílio, indivíduos que compartilham
o mesmo quarto, comunicantes de creche
e escola e pessoas diretamente expostas
às secreções dos pacientes doentes)
devem tomar medicação como forma de
prevenção – rifampicina até 48h após a
exposição;
·
Imunizar as crianças conforme
o Calendário Básico de Imunização;
·
Manter ambientes domiciliares
e ocupacio nais ventilados, evitar
aglomerações em ambientes fechados e
reforçar a importância da higiene corporal
e ambiental.

Prefeitura de Borda da Mata recebe 20 % de
desconto da Copasa por pagamento em dia
Contemplada com o Programa de Descontos da Copasa, a Prefeitura de Borda da Mata recebe como recompensa de
pagar a conta em dia, 20% de desconto sobre a tarifa mensal de água e esgoto.
A economia da conta de água possibilita o investimento em mais obras e projetos de interesse social.

“Os
humilhados
serão
exaltados”

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

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

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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EPTV grava receitas “Prato Feito” e “Prato Fácil” em Bom Repouso
e serão exibidos durante seis dias pela emissora de 24 a 29 de agosto.
O repórter Fernando Kassab e o
repórter cinematográfico Claudemir
Camil o nos ho nraram com su as
presenças no dia 31 de Julho gravando
os quadros “ Prato Feito e Prato Fácil”,
em frente a imagem da Nossa Querida
No ssa
Senhora
das
Graças.

Os quadros serão exibidos nos dias
24,25,26,27,28 e 29 de Agosto de 2015
na EPTV Sul de Minas - 1ª Edição.
Receitas:
Segunda - dia 24 - Morango Istambul
Terça - dia 25 - Morango de Madri
Quarta - dia 26 - Morango Montmartre

Quinta - dia 27 - Morango Kioto
Sexta - dia 28 - Morango Bruxelas
Sábado - dia 29 - Morango Taça Bom
Repouso
Agradeço aqui de coração a presença
do meu amigo Fernando Kassab e
também ao repórter Claudemir Camilo e

a EPTV Sul de Minas pelo carinho para
com nossa querida Bom Repo uso.
Lembrando sempre que será divulgada
para todas as cidades que chega o sinal
da EPTV, nossa cultura do morango que
hoje chega a 18.000.000 de pés plantados
ano, nossa querida Bom Repouso e

nossa belíssima imagem de No ssa
Senhora das Graças. Deus os abençoe.
Alessandro Crispim Andrade
Chefe da Seção de Turismo Lazer
Esporte e Cultura de
Bom Repouso - MG

Momentos da gravação no Parque Nossa Senhora das Graças em Bom Repouso

Bênção dos Trabalhadores Rurais e Desfile de Tratores em Bom Repouso

No dia 26 de julho, aconteceu em Bom Repouso uma Missa em Louvor a São Cristovão, e a benção dos trabalhadores rurais e dos tratores e motoristas, que desfilaram pelas ruas da cidade.

A maldade humana tem apenas uma motivação: a busca insana pela superioridade.
Lúcio Kwayela

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

erir
onf de!
ha c
da
Ven quali
sa
nos

Supermercado
Irmãos Machado

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
Anuncie no Tribuna Popular

Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

6

TRIBUNA POPULAR

“Apesar da situação das
Polícia Militar realiza Palestra com o tema
Prefeituras não ser das melhores, “Prevenção a Violência Escolar” na Escola Municipal
estamos conseguindo ter bastante Manoel Rodrigues Machado em Tocos do Moji
No mês de julho, o Sargento Wexley Departamento de Educação, Ernani contou com a participação dos alunos e
zelo com o dinheiro público
Aparecido da Silva, e com a Diretora da professores, que contribuíram com
Gonçalves de Carvalho, Comandante do
Escola, Silvia Marli de Souza Silva, perguntas e experiências vividas. O
Destacamento PM de Tocos do Moji,
e priorizando sempre a
apresent ou uma palestra sobre reflexo positivo da palestra e da interação
após estabelecer uma parceria com a
prevenção a violência escolar. A palestra Polícia e Comunidade Escolar já podem
Diretoria de Educação do Município de
foi ministrada de forma dinâmica e ser percebidos no dia a dia da escola.
Tocos do Moji, através do Diretor do
qualidade de vida dos nossos
munícipes em Tocos do Moji”
A Prefeitura de Tocos do Moji, dando
continuidade aos trabalhos de melhoria
de infra estrutura no município, este mês
concluiu dois importantes calçamentos.
O primeiro trata-se da Rua Mariana
Carolina Curimbaba no perímetro urbano
de Tocos do Moji, que, segundo o
Prefeito Toninho Rodrigues, foi feito
com recursos próprios. “Apesar da
situação das Prefeituras não ser das
melhores, estamos conseguindo ter
bastante zelo com o dinheiro público e

priorizando sempre a qualidade de vida
dos nossos munícipes”, frisa o Toninho
Rodrigues.
Outro calçamento que foi encerrado e
também de suma importância para a
população daquele distrito, foi a Rua
Francisco Mariano da Silva, no Distrito
Sertão da Bernardina na saída do bairro
Borginhos. Esse foi, de acordo com o
Prefeito, com recursos do Programa
“Pró-Município” e com contra partida
da Prefeitura.

Palestra na
Escola
Municipal
Manoel Matias
Machado

Quatro romeiros, sendo um de Borda
da Mata, percorrerão a pé mais de
1.000 quilômetros até Trindade-GO
No dia 06 de agosto, saíram de Pouso
Alegre, mas precisamente na Igreja
Nossa Senhora Apareci da e São
F rancisco no bai rro Recant o do s
Fernandes, quatros romeiros que irão a
pé até a cidade de Trindade em Goiás.

Serão cerca de 1.050 quilômetros que
eles farão a pé e deverão chegar lá por
volta do dia 04 ou 05 de setembro, ou
seja, quase um mês de caminhada. Os
romeiros são: João Bosco e Gervásio
de Pouso Alegre; Sebastião de Extrema

e José Antonio Coruja de Borda da
Mata.
Além dos peregrinos, vão ainda mais
dois cidadãos vão em um caminhão de
apoio, onde eles pretendem dormir, pois
o veículo foi adaptado para esse fim.

Rua Mariana Carolina Curimbaba

Coruja, Genro Daniel, Filha Kely, Neta Mariana, Neto
Rafael , Esposa Nice e Filho Kalyton

Romeiros, Coruja e Pe. Celso

Rua Francisco Mariano da Silva

DIRETO DA POLÍCIA
SD PM Cristiano
Homem inabilitado é preso com maconha
no veículo no Bairro São Judas Tadeu
No dia 28 de julho, a Polícia Militar durante realização de blitz de trânsito no bairro
São Judas Tadeu em Borda da Mata, abordou um veiculo VW/Gol, o qual era
conduzido pelo P., sendo que ao ser solicitado os documentos de porte obrigatório,
este apresentou o CRLV 2015 e relatou ser inabilitado. No momento da abordagem
foi possível sentir um forte odor adocicado, semelhante ao de maconha vindo do
interior do veiculo, nesse momento foi realizada busca no interior do carro, onde foi
localizado 01 cachimbo artesanal confeccionado com uma lâmpada, o qual continha
um liquido desconhecido em seu interior e sua entrada exalava um cheiro muito
semelhante ao de maconha. Ante ao exposto, o veiculo foi removido pelo Auto
Socorro Xaxa e o autor preso e encaminhado ao Pronto Atendimento.

Mulher é presa no bairro Nossa Senhora de
Fátima por vender máquina a vapor furtada
No dia 1º de agosto, a Polícia Militar foi acionada pelo Sr. A., esposo da vítima Sra.
A., que relatou que chegou a seu conhecimento que uma senhora residente no
bairro Nossa Senhora de Fátima havia adquirido uma “maquina de lavagem de alta
pressão vapor”, que seria produto de furto de sua residência em data 25/04/15. De
imediato a PM deslocou a residência da suspeita e em contato com a Sra. D., ela
apresentou a máquina de lavagem e informou que à adquiriu em data anterior da Sra.
J. pela quantia de R$100,00; em contato novamente com a vitima esta reconheceu o
produto do furto apontando o detalhe na tomada que seu sogro havia trocado. Em
nova diligência, a PM deslocou até a residência da suspeita, onde esta confirmou
que vendeu a máquina pela quantia de R$100,00 e que esta máquina já lhe pertencia
antes mesmo de se mudar para esta cidade há cerca de dois anos. Até o momento do
registro nem a vitima, nem a suspeita do furto apresentaram a nota fiscal ou um
comprovante que confirmem a propriedade do bem, sendo a vitima identificando
apenas por detalhes que existem na maquina. Diante o exposto foi dado voz de
prisão em flagrante a autora.

Tel.:3425-3500
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
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VII Conferência de Assistência Social de Borda da Mata discute políticas sociais no município
Os parti cipantes da Conferência
Mu nicipal de Assist ência So cial,
realizada no dia 31 de julho de 2015,
di scu ti ram so bre o s dez anos de
exist ência do Si stema Úni co da
Assistênci a Soci al (SUAS) e das
perspectivas para os próximos dez anos.
Estiveram presentes representantes do
Departamento Municipal de Assistência
Social, Conselho de Assistência Social,

Conselho dos Direitos do Idoso, Cras
Sebasti ana Marques, Secretaria de
saúde, Apae, Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, Associação Ecológica,
Prefeitura e Câmara.
Com a participação da diretora regional
da
Secretaria
E stadual
de
Desenvolvimento Social (Sedese), Ana
Luiza de Souza, a mesa de honra foi
co mposta também pel o diret or do

Departamento
Mu ni ci pal
de
Assistência Social, Bendito Vieira
Costa, pela presidente do Conselho
Municipal de Assi st ência So ci al ,
Ru ti elem Maria Ro drigu es e pela
assistent e social do Departamento
Municipal, Maria Aparecida Estelina
Vinci.
Na palestra, Ana Lui za falou da
importância da política social na vida

dos menos favorecidos para que os
direitos dos cidadãos sejam garantidos
de forma igualitária. Ressaltou que o
SUAS possui apenas dez anos e já
apresenta resultados que refletem na
sociedade. Por meio desse sistema, é
possível manter o cadastro das famílias
em vu lnerabi lidade so cial e dessa
forma, beneficiar aquelas que atendem
aos requisitos exigidos. Ela falou ainda

da importância da atuação do Conselho
juntamente com o Departamento na
deci são e aco mpanhament o das
at i vi dades rel ati vas às po l í t i cas
sociais em Borda da Mata.
Os participantes montaram grupos
de trabalho para elaboração e votação
de propostas, além de eleição dos
del egado s para apresent ação na
Conferência Regional.

Conferência Municipal de Assistência Social de Borda da Mata

Quatro equipes de Borda da Mata conquistam o pódio em Torneio de Futsal de Ouro Fino
Borda da Mata conqu isto u três
ouros e uma prata no 37° Festival de
Inverno do Montanhês Clube 2015 de
Ouro Fino, na modalidade futsal. Os
jogos aconteceram na semana de 27/07
a 31/ 07 . Os atl etas foram
acompanhados pelos professores de
Educação Física, Regina Maria Moreira
e Ant ôni o José – To tonho, pelo
estagiário em Educação Física, Tiago
Lopes, e pelos assistentes Bino e
Pirina.
Resultados:
Categoria Futsal Feminino Sub 13 Futsal Borda da Mata - Campeão;
Categoria Futsal Masculino Sub 13 Futsal Borda da Mata - Vice-campeão;
Categoria Futsal Masculino Sub 15 Futsal Borda da Mata - Campeão;
Categoria Futsal Masculino Sub 17 Futsal Borda da Mata - Campeão.

Prefeitura de
Borda da Mata
constrói três
pontes de
manilhas no
distrito Cervo
O Departamento de Obras da Prefeitura
de Borda da Mata concluiu a obra de três
pontes no distrito Cervo no mês de julho
de 2015. As pontes que eram de madeira foram
substituídas por manilhas e estrutura de pedra e
concreto, dessa forma a segurança e durabilidade
são maiores.
Na Água Quente, na ponte próxima à residência
do Ló, foram utilizadas quatro manilhas de diâmetro
de um metro e meio. Na ponte próxima à residência
do Leonel, foram colocadas seis manilhas de um
metro de diâmetro, nesta ponte já havia seis manilhas
e com a duplicação, a vazão da água foi ampliada
para suportar a demanda.
A outra ponte construída no Cervo fica próxima ao
laticínio do Sr. Paulo. Lá, a ponte foi feita com oito
manilhas de um metro e meio de diâmetro.
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6ª Copa de Futebol de Menores em Bom Repouso reúne cerca de 400 atletas
A 6 ª Co pa de Fut ebol de Meno res
de 2015 em Bom Repouso, esse ano,
h o m e na ge o u
João
C ãn d i d o
Pereira(João Targi no).
A competição reali zada ent re os
di as 17 e 25 de ju lho de 20 15 , nas
categorias 2000/2001, 2002/2003 e
20 04/ 20 05 teve a part icipação de:
Meninos de Ouro de Bom Repouso-

MG, Comercial de Belo Ho ri zonte
MG, Bom de Bola de Sumaré-SP, São
C ri st ó vã o d e B et i m, U n i ã o
Bordamatense (Borda da Mata) e
F l ame ngo e Vasc o d a Ga ma de
Divinó polis.
A “Co pinha”, como é co nheci da
n a re g i ã o , e o r ga n i z ad a p el o
Professor Renê, reuniu cerca de 400

at let as, movi mentando o comércio
lo cal nest es dias.
Os campeões fo ram: Catego ri a
20 00 /20 01 – Menino s de Ouro de
Bom Repo uso ; Catego ri a, 2 0 02 /
2003- Comercial de Belo Horizonte;
Categoria 2004/2005 – Flamengo de
Divinó polis.
O P ro fess o r Ren ê a grad ece o

apo i o da P re fei t u ra , at ravé s do
Prefeito Edmilson, pelo total apoio
ao event o e a Po lícia Mil it ar, pela
segurança, as Secretarias de Saú de
e de E du cação e a Di re t o ri a da
Escol a E st adu al, Co ronel Anani as
d e An d ra de , a t r a vé s d e su a
D i r et o r a Gr ac i e t e e o s d em ai s
co l abo rado res, co mo Co mi ssõ es

Técni cas e vo luntários que mui to
co nt ri bu í ram para o su cesso da
“Copinha”.
Durante as finai s do campeonato,
o s ne t o s , q u e p a rt i ci pa r am d a
Co pinha, dos falecido s do trági co
acident e que deixo u t rês romeiros
mo rto s, di as antes, receberam u ma
ho menagem da organização.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

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

Panificadora 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

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.

