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Agradecimento – Maria Eunice
EELAM - Borda da Mata
Eu, Maria Eunice Faria, venho agradecer a todos que diretamente
ou indiretamente contribuíram para o meu êxito durante os dezesseis
anos de minha gestão pela compreensão e carinho dedicados a
minha pessoa.
Deixo
a
Direção
da
Escola Estadual
Lauro Afonso
Megale
–
E.L.L.A.M
devido
ao
término do meu
mandato
e
convicta
do
dever cumprido.
Ao finalizar o
meu mandato ainda consegui algumas melhorias para este
Estabelecimento de Ensino como a aquisição de 420 Carteiras
Universitárias, 17 Quadros com uso de pincel, 17 Ventiladores, 48
Câmeras de Segurança e Mobiliários novos para a Sala da Direção,
Biblioteca e Supervisão; Geladeira, Freezer, Tela Digital e outros.
Agradeço também muito a DEUS por estas melhorias e por todas
as outras já realizadas durante o meu período de Gestora. Deixo a
Direção feliz por mais esta conquista.

Muito Obrigada!

Escola do bairro Santa Rita em Borda da Mata
será inaugurada antes do início das aulas deste ano
Tocos do
Moji presente
no Carnaval
de São Paulo
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Escola
Professora Diva
Ribeiro dos
Santos no início
da reforma e
ampliação
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Senador José Bento e mais 112 cidades de Minas
Gerais tiram nota zero no quesito transparência em
levantamento feito pelo Ministério Público Federal
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DISK ENTREGA
Ipê Ferramentas: 3445-1413/99828-9100(Vivo)
Ipê Tintas: 3445-1614/99977-8115(Vivo)
Ipê Fábrica: 3445-1882/99868-6015(Vivo)
comercial@ipelajes.com.br
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Homenagem ao Grande
Amigo Edson de Lima
“Não se perturbe vosso coração...Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito” (Jo,14,1-2)
Borda da Mata amanheceu triste no
dia 21 de dezembro. Não dava para
acreditar que pela madrugada falecera
Edson de Lima. Mas infelizmente a
notícia era verdadeira. Realmente,
havíamos perdido o dileto amigo,
deixando-nos o seu valioso legado.
Legado de amor a Deus, à
família e ao trabalho em
sua existência fecunda.
Filho de Francisco
Eugênio de Lima e Eunir
Mesquita de Lima,
nasceu, em 13/09/1950, na
cidade de Pouso Alegre.
Lá fez seus estudos,
graduando-se
como
técnico contábil. Casouse com Maria Auxiliadora
Pinto de Lima, com quem
comemorou 45 anos de
união conjugal. Deste
enlace proveio sua descendência:
Sayonara Pinto de Lima, casada com
Nelson Soares Filho; Edson de Lima
Júnior e Sarita Pinto de Lima Valli, casada
com Ideberto Valli Júnior. Os três filhos
lhe deram quatro netos: Ana Carolina,
João Otávio, Vinícius e Ana Luíza.
Homem temente a Deus, em sua vida
foi obediente aos ensinamentos de
Jesus. Sócio fundador e ex-presidente
do “Lions Clube de Borda da Mata” cujo
lema é: “WE SERVE” (NÓS
SERVIMOS). Um clube internacional de
serviços destinados a fazer o bem ao
irmão carente em todos os recantos do
mundo, nas pegadas da doutrina cristã.
Por este motivo, empolgado pelo ideal
tão nobre de “servir”, em 1991, foi meu
padrinho, convidando-me para ser seu
companheiro daquela entidade. Aceitei
evidentemente e, com minha esposa,
tivemos a honra de permanecer por
vários anos nesse trabalho social
maravilhoso e gratificante. Batalhamos
ao lado do Edson, Dora e de outros leões,
amigos verdadeiros, comungando do
mesmo ideal sublime de servir.
O Lions de Borda da Mata se
desativou. Mas o bem plantado pelo
clube produziu bons frutos. Além do
apoio aos mais carentes, deixou sua
marca em nossos corações. A chama do
ideal cristão jamais se apagou em seus
membros e sobrevive com estes em
outras entidades de trabalho social
voluntário e gratuito de nossa cidade.
Sua sede ficou para a Guarda Mirim Irmã
Martha, que há mais de 25 anos cuida
da formação cívica, moral e espiritual dos
adolescentes bordamatenses.
Assim, Edson, que foi também
presidente do Clube Literário e
Recreativo de Borda da Mata, vivenciou
o “servir” de várias formas na
convivência social e familiar, com
espírito cristão que o iluminou,
enquanto viveu.
O segundo legado foi o imenso amor
à família, sua maior bandeira. Homem
de bons princípios deixou-se consumir

pela preocupação de assegurar o melhor,
à sua digna esposa, aos filhos e aos
netos, do que somos testemunhas.
O terceiro brilhante legado foi o seu
amor ao trabalho. Começou como
viajante e, paulatinamente, mercê de sua
inteligência e esforço pessoal,
aprimorou seu tino
comercial, tornando-se
grande
empresário.
Superou obstáculos no
comércio de tecidos,
diversificando suas
atividades no ramo de
artefatos de madeira,
como viajor incansável.
Por último, empreendedor
brilhante, adquiriu e
remodelou o “Auto Posto
Vô Chico”, que embeleza
a nossa movimentada
Avenida Governador Magalhães Pinto.
Este foi o cidadão Edson de Lima,
homem que muito amou e engrandeceu
Borda da Mata, como seu filho adotivo.
O amigo guerreiro não morreu. De fato,
sabemos que a morte não existe, porque
o espírito é imortal. Se pudéssemos,
nossos filhos e entes queridos jamais
morreriam. Não podemos impedir, mas
Deus pode. Como filhos de Deus, nosso
Pai Todo Poderoso impede que a morte
nos atinja. Continuamos vivos porque o
AMOR JAMAIS ACABA (1 Cor.13-8).
Assim, após nossa trajetória terrena, a
vida prossegue nas moradas da Casa do
Pai, como revelou Jesus. Lá, onde
estaremos todos juntos, convivendo em
paz e totalmente felizes.
É certo que não adianta imaginarmos
como serão estas moradas. Limita-nos
nossa condição humana. Assim,
adverte-nos o apóstolo São Paulo:
“olhos jamais viram, nem ouvidos
ouviram, nem coração algum jamais
pressentiu” (1ª Cor- 2,9).
Esta é a nossa esperança! Não se
perturbem os nossos corações, pois há
razões de sobra para nossa tristeza se
converter em alegria. Não fosse a certeza
da revelação do próprio Jesus, sentido
algum existe, e foge à lógica da
inteligência humana, tudo se acabar com
a morte. Seria um autêntico absurdo! No
universo a regra é a evolução. A
apoteose imprescindível ao final da
nossa vida terrena, com todas as lutas e
por vezes sofrimentos, é descortinar-se
a vida celeste que jamais termina. Paz e
Felicidade sem fim!
Aos familiares do ilustre amigo, o
nosso abraço carinhoso, na convicção
de que o Senhor Jesus, e somente Ele é
capaz, dar-lhes-á o conforto espiritual
necessário à superação da ausência do
seu grande benemérito.
Edson de Lima sobrevive para sempre
no coração de sua esposa, filhos, genros,
nora, netos e amigos agradecidos.
Borda da Mata, 24 de dezembro de
2.015. Gustavo Dantas de Melo

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

Tocos do Moji aparece em quarto lugar de
município mais transparente de Minas Gerais
Entre os dias 08/09/2015 e 09/10/2015,
em atuação coordenada em todo o Brasil,
o Ministério Público Federal fez a
avaliação dos portais da transparência
dos 5.568 municípios e 27 Estados
brasileiros.
O exame levou em conta aspectos
legais e boas práticas de transparência
e foi feito com base em questionário
elaborado pela Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro (ENCCLA). Seu objetivo é
medir o grau de cumprimento da
legislação, por parte de municípios e
estados, numa escala que vai de zero a
dez.
O resultado desse trabalho pode ser
conferido, em detalhes, por meio dos
gráficos
no
site:
www.rankingdatranparencia.mpf.mp.br.
Lá mostra todas as cidades.
Neste ranking do Ministério Público
Federal, Tocos do Moji aparece em
quarto lugar com nota 8,5, perdendo
apenas para Santana do Paraíso(8,9),
Alpercata(8,8) e Juiz de Fora(8,6) e
ficando a frente até da capital Belo
Horizonte. Vale ressaltar aqui também
que a nota do índice de transparência
do país é de apenas 3,92 e Minas Gerais
obteve a nota de 7,8, sendo o Estado
mais transparente o Espírito Santo que
alcançou nota máxima(10) e o menos,
Mato Grosso do Sul(1,4).
Os critérios utilizados para avaliação
foram os seguintes:
1. O ente possui informações sobre
Transparência na internet? 2. O site
contém ferramenta de pesquisa de
conteúdo que permita o acesso à
informação? 3. Há informações sobre a
receita nos últimos 6 meses, incluindo
natureza, valor de previsão e valor

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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inform... 9. Possibilidade de entrega de
um pedido de acesso de forma
presencial: a. Existe indicação precisa no
site de funcionamento de um SIC físico
b. Há indicação do órgão c. Há indicação
de endereço d. Há indicação de telefone
e. Há indicação dos horários de
funcionamento 10. Há possibilidade de
envio de pedidos de informação de forma
eletrônica (E-SIC)? 11. Apresenta
possibilidade de acompanhamento
posterior da solicitação? 12. A
solicitação por meio do e-SIC é feita de
forma fácil e simples sem a exigência de
pelo menos um dos seguintes itens de
identificação do requerente que
dificultem ou imposs... 13. No site está
disponibilizado o registro das
competências e estrutura organizacional
do ente? 14. O Portal disponibiliza
endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao
público? 15. Há divulgação de
remuneração individualizada por nome
do agente público? 16. Há divulgação
de diárias e passagens por nome de
favorecido e constando, data, destino,
cargo e motivo de viagem?

Tocos do Moji - 4º
mumais
transparente de
Minas Gerais

Senador José Bento e mais 112 cidades de Minas
Gerais tiram nota zero no quesito transparência em
levantamento feito pelo Ministério Público Federal
Entre os dias 08/09/2015 e 09/10/2015,
em atuação coordenada em todo o Brasil,
o Ministério Público Federal fez a
avaliação dos portais da transparência
dos 5.568 municípios e 27 Estados
brasileiros.
O exame levou em conta aspectos
legais e boas práticas de transparência
e foi feito com base em questionário
elaborado pela Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro (ENCCLA). Seu objetivo é
medir o grau de cumprimento da
legislação, por parte de municípios e
estados, numa escala que vai de zero a
dez.
O resultado desse trabalho pode ser
conferido, em detalhes, por meio dos
gráficos
no
site:
www.rankingdatranparencia.mpf.mp.br.

Senador José
Bento - Nota
Zero em
transparência

Lá mostra todas as cidades.
O Município de Senador José Bento,
de apenas 1.769 habitantes, conseguiu
nota zero com mais 112 cidades do
Estado. Os quesitos utilizados para

essa avaliação se encontra na
reportagem acima, em que menciona
que Tocos do Moji ficou em 4º lugar
de município mais transparente de
Minas Gerais.

Chuchu Beleza traz o Circo na Avenida
(Zé Vitor)
Chegou o circo, que alegria
Ver o palhaço na perna de pau
Tem coelho na cartola
É a magia do meu carnaval.

Abre as cortinas que o show vai começar
A lona é o céu a avenida é o picadeiro
O nosso povo que esta na corda bamba
Pode cair no samba
Por que Deus é brasileiro.

O circo teve inicio no Oriente
Na Roma antiga a consagração
Do grandioso coliseu vem a história
“Pão e Circo” a gloria
Da enganação.

Chegou o circo, que alegria
Ver o palhaço na perna de pau
Tem coelho na cartola
É a magia do meu carnaval.

Supermercado
Irmãos Machado

Chuchu beleza traz a arte milenar
Prá apresentar no palco da esperança
Tem pipoca algodão doce e pirulito
Como é bonito
O sorriso da criança.
Nossos passistas são circenses por um
dia
Faz de conta que este circo é real
Quando ouvir o som da bateria
Que alegria
O circo vira carnaval

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

A sua melhor opção
de compra

Tel.: 3445- 17
18
1718

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

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

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

arrecadado? 4. As despesas apresentam
dados dos últimos 6 meses contendo: a.
Valor do empenho b. Valor da liquidação
c. Favorecido d. Valor do pagamento 5.
O site apresenta dados nos últimos 6
meses contendo: a. Íntegra dos editais
de licitação b. Resultado dos editais de
licitação (vencedor é suficiente) c.
Contratos na íntegra 6. O ente divulga
as seguintes informações concernentes
a procedimentos licitatórios com dados
dos últimos 6 meses? a. Modalidade b.
Data c. Valor d. Número/Ano de edital e.
Objeto 7. O site apresenta: a. A prestação
de contas (Relatório de Gestão) do ano
anterior b. Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RRO) dos
últimos 6 meses c. Relatório de Gestão
Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses d.
Relatório estatístico contendo a
quantidade de pedidos de informação
recebidos, atendidos e indeferidos, bem
como informações genéricas sobre os
solicitantes 8. O site possibilita a
gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, abertos não
proprietários, tais como planilhas e texto
(CSV), de modo a facilitar a análise das

Av. Duque de Caxias,
242 - Ao lado do
Mercadão - Pouso
Alegre - MG
Tel.:3425-3500
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Festa de Santo Reis no Distrito do Cervo
Borda da Mata
Nos dias 02 e 03 de janeiro, o Distrito de
Cervo esteve em festa, pois foi realizada
pelo Grupo de Folia de Reis do Distrito
uma grandiosa festa com diversas
atrações.
No dia 02, sábado, houve a apresentação
de quatro Grupos de Folia de Reis e ainda
show com Paulo Sérgio e Juliano e baile
no Clube de Campo com a Banda

Apocalypse.
No domingo, o dia começou com o terço
dos homens e depois roda de violeiros
com a participação de diversas duplas
sertanejas e noite show de John Duran e
encerramento com a cantora sertaneja
Eliane Camargo.
Quanto ao que foram servidos ao povo
de alimentação, já começou na sexta-feira,

oferecendo janta as pessoas. No sábado foi
das 11h às 20h e domingo das 11h às 22h. As
pessoas se alimentaram a vontade de arroz,
feijão e carne e também refrigerantes e
sorvetes.
O grupo Folia de Reis do Distrito do Cervo
aproveita a oportunidade para agradecer a
todos os colaboradores que uma maneira ou
de outra ajudaram na realização desta festa.

Alguns flashes da Festa de Reis no Cervo:

03 de Janeiro de 2015 -“Um Domingo de chuva,
mas de uma das maiores Festa do Cervo”.
O Terço dos Santos Reis no Cervo
Quem viu, viu, quem não viu sucumbiu!!!!
É o ditado popular amigo, que retrata fielmente o que aconteceu neste domingo no Cervo.
O notável Distrito de Borda da Mata se agitou. Era o encerramento dos festejos de Santo Reis, tradicional no Distrito,
mas não precisava exagerar tanto assim...foi bom demais, prestigiados organizadores.
Parabéns Cervo, mais uma vez, orgulhei-me de vocês. Não foi a primeira, nem será a última, tenho certeza, pois seu
potencial festivo e humanitário é infindável.
Que Terço dos Homens assistimos nas primeiras horas da festa! Grupo dos homens do terço de Borda da Mata,
Sertãozinho, Congonhal, Senador José Bento e amigos se comungaram numa só prece a Maria.
Wanderley esteve magnífico, homem probo de muita fé e imensos dotes, dirigiu com sabedoria e competência o Terço,
fez várias apreciações dos Santos mistérios e agradou a todos.
Depois, o almoço, bem organizado e servido com fartura e carinho. Bebidas, refrigerantes e sorvetes para refrescar os
corações.
Amigos de nossas vidas valem apenas por estes instantes de fé, amizades e alegrias, pois depois voltamos às lutas e as
dificuldades e tristezas.
Parabéns povo unido, aguerrido e fraterno do Cervo e em especial ao Grupo folia de Reis. Grandes e inesquecíveis
festejos de Santos Reis, uma festa que jamais será esquecida por aqueles que saborearam seus sabores e amores.
RORAME – Borda da Mata
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Farmácia Estrela da Mata

Telefones:3445-1177

Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - 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

A Estrela
de Sua
Saúde!!!
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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
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Posse dos novos Conselheiros
Tutelares de Tocos do Moji

Posse dos novos Conselheiros
Tutelares de Borda da Mata

Aconteceu no dia 10 de janeiro, no plenário da Câmara Municipal de Tocos do Moji, a cerimônia de
posse dos novos conselheiros tutelares para o quatriênio 2016-2020.
Compareceram na cerimônia de posse o Prefeito Toninho Rodrigues, o Vice Prefeito Zé Armando, o
Chefe de Departamento de Assistência e Promoção Social Ronaldo José Leandro, o presidente do CMDCA
(Conselho Municipal de Direito e do Adolescente) Ernane Aparecido da Silva, a Presidente em transição
de mandato Marlene Aparecida de Oliveira e as ex-conselheiras Terezinha Carvalho de Oliveira e Camila
Luciana da Silva Brant, também familiares e amigos das conselheiras empossadas.
Tomaram posse as conselheiras Ana Flávia da Rosa, Angélica Cristiane Ferreira, Daniele Maria da Silva
(Presidente do Conselho) Dionéia Maria da Silva Toledo e Tânia dos Reis Almeida.
O CMDCA juntamente com o Executivo Municipal e o Departamento de Assistência e Promoção Social
desejam as conselheiras empossadas um ótimo trabalho em prol de toda a população tocosmojiense.

No dia 10 de janeiro, na Escola Municipal Benedita Braga Cobra, os novos Conselheiros Tutelares de
Borda da Mata foram empossados pela vice-prefeita, Dra. Rosângela Rocha Monteiro. Participaram,
além dos familiares dos Conselheros, membros da Secretaria de Assistência Social, do Conselho
Municipal da Crianças e do Adolescente e outras autoridades locais. O mandato é de quatro anos de
2016 até o início de 2020. Os Conselheiros empossados foram: Andrea Cristina Pereira, Bruna Ruana da
Silva, Juliana de Assis Cunha, Cláudia Aparecida Cardoso e Elaine Cristina dos Santos

Conselho Tutelar de Borda da Mata
Nossa mensagem aos amigos!!!
Encerramos nossos mandatos I e II,
2009/2016, dentro do Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente de Borda
da Mata, é hora de agradecimentos e
despedidas. Tivemos bons e maus
momentos, infelizmente tudo passa, mas
nós não poderíamos ir embora, sem
antes nos despedirmos.
Obrigado a você, pai e mãe que um dia
nos confiou os destinos de seus filhos
queridos.
Obrigado crianças e adolescentes que
confiou em nossas palavras e acreditou
nos nossos objetivos concretos.
Aprendemos no final que vale a pena,
se terem tantas penas, pois da vida, só
levamos a vida que se leva.
07 anos (II - mandatos); 8.570
atendimentos.
Média diária de cinco atendimentos.
Não poderíamos deixar de dar registros
aos parceiros de todas as horas, perdão
se excluímos alguém.
Obrigado Justiça Forense, nas
pessoas dos Promotores de Justiça e

Juízes de Direito, e a amiga CláudiaAssistente Social do Fórum e dos demais
amigos servidores daquela Casa.
Obrigado Delegados e Policiais Civis
e Militares, que sempre marcharam lado
a lado conosco.
Obrigado Poderes Executivo e
Legislativo, seus membros, secretárias,

escolas coordenadores, CRAS e a amiga
Giselda Ribeiro Reike nos deram as
retaguardas necessária.
Obrigado Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente seus
Presidentes e Membros, que jamais nos
abandonaram. Enfim valeu amigos.
Obrigado.

Wilma / Claudia/Rogerinho/Andrea/Marcela
e Selma(que não está na foto)

Estradas
Rurais – Bom
Repouso

A Prefeitura de Bom
Repouso continua
firme na manutenção
das estradas rurais do
município. As fotos
acima mostram mais
estradas que foram
arrumadas no mês de
dezembro.

JC Contabilidade

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

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

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

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
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3º Festeja Bom Repouso atrai milhares de pessoas para o município
O município de Bom Repouso, em comemoração aos 62 anos de emancipação político administrativa, realizou nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro, em parceria com Associação Amigos do Povo e com apoio da
Polícia Militar e da Câmara Municipal, o 3º Festeja da Cidade.
Além de apresentação de artistas da cidade, houve ainda: Dia 10 – Du e Michel; Dia – Bruno e Barreto; Dia 12 – Banda 5ª Avenida; Dia 13 – Trio do Brasil.
No domingo também, houve o 2º Encontro de Carreiros e Missa Sertaneja na Igreja Matriz.
A Prefeitura Municipal, através do Departamento de Turismo, agradece todas as pessoas que compareceram para prestigiar o evento e a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a realização de
mais esta grande festa para a população bomrepousense. Veja abaixo alguns flashes do Festeja Bom Repouso:

Reveillon em Bom Repouso
O Reveillon, este ano em Bom Repouso, foi marcado por diversas atrações.
Na quinta feira, dia 31, houve a apresentação da Banda Abalouko, além é claro da grande
queima de fogos para comemorar a chegada de 2016. Na sexta-feira, dia 01, foi a vez da
DJ Débora Andrade comandar a festa e no sábado, dia 02,houve dose dupla nos shows.
Primeiro, a dupla sertaneja Gean Carlos e Giulino e depois a apresentação de Celinho Cunha.
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Quadrilha é presa com armas e

carro clonado no Distrito do Cervo

No dia 18 de dezembro, por volta das
13h30, a PM de Borda da Mata, após
denúncia anônima de que havia um
veículo MITSUBISH/PAJERO de Foz do
Iguaçu/PR com vários indivíduos em
atitude suspeita no Distrito do Cervo,
deslocou até o local para averiguar as
informações. No local, um dos autores
foi abordado em um bar e indagado onde
os demais estariam morando. Ao ser
indicada a residência, foi realizada busca
em seu interior, sendo localizadas,
dentro de uma caixa, 01 pistola calibre
380, municiada com 06 munições e ainda
01 revólver calibre 38 também municiado
com 06 munições, as quais estavam em
condição de pronto uso. Ao consultar o
veículo, a PM conseguiu o telefone do

atual proprietário, e, em contato com
este, ele relatou que sua Pajero se
encontra em sua garagem na cidade de
Cruz Machado/PR, portanto este outro
veiculo o qual possui a mesma placa
pode ser produto de crime, uma vez que
não foi possível localizar o chassi e
ainda a tarjeta do veiculo ser divergente
com a da original. Os autores foram
presos e conduzidos juntamente com as
armas e veículo apreendidos para a
Delegacia de Borda da Mata. Enquanto
uma equipe encerrava o Boletim de
Ocorrência, outra equipe realizava busca
minuciosa no veículo, sendo localizadas
atrás da tampa do espelho do quebrasol 05 notas de 100 reais, aparentemente
falsas.

TRIBUNA POPULAR

Seminário de Encerramento do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
“PNAIC” é realizado em Borda da Mata
O 3º Seminário Municipal do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) aconteceu no dia 16/12/
2015 na Escola Municipal Francisco de
Souza Costa em Borda da Mata e reuniu
professores de 1º, 2º e 3º ano para
apresentação dos resultados do Pacto.
O Pacto Nacional da Alfabetização na
Idade Certa é um compromisso formal
assumido pelos entes governamentais
para assegurar que todas as crianças
estejam alfabetizadas até os oito anos
de idade, ao final do 3º ano do ensino
fundamental.
Para atingir a meta, o professor
alfabetizador tem papel fundamental, por
isso um dos eixos do Pacto é a formação
continuada. No primeiro ciclo do
programa, realizado em 2013, os
professores receberam formação em
Língua Portuguesa. No segundo, em
2014, a formação foi em Alfabetização
Matemática. No terceiro ciclo, iniciado
em agosto de 2015 optou-se por
considerar a interdisciplinaridade como
a tônica do trabalho de formação.
Neste ano participaram da formação
17 professores alfabetizadores e uma
supervisora pedagógica. A professora
Ana Cecília da Mota, Orientadora de

Estudos do PNAIC no município aliou
teoria e prática nos momentos de
formação contribuindo para a renovação
de práticas pedagógicas em sala de aula
e o desenvolvimento de atividades
diferenciadas.
A Coordenadora Local das ações do
Pacto, Jaqueline Pereira da Silva, destaca
que o programa tem se desenvolvido por
meio de ações que estimulam a prática
reflexiva do professor sobre o tempo e o
espaço
escolares
refletindo
positivamente na aprendizagem dos
alunos.
No seminário, as professoras Pollyana

Ribeiro de Moraes e Joyce Braga
Nogueira explanaram sobre as
contribuições do PNAIC em suas
práticas pedagógicas. Já as professoras
Maria de Fátima Moreira, Rosana
Auxiliadora de Pádua Magliani e Karina
Xavier da Silva, apresentaram relatos de
sequências didáticas interdisciplinares
desenvolvidas a partir de vários livros
do acervo literário enviado pelo MEC a
todas as escolas.
Leitura Deleite, poema e teatro de
sombras foram algumas das
apresentações que abrilhantaram e
encantaram a todos os participantes.

Jovem é morto com facadas no
1º dia do ano em Borda da Mata
No dia 1º de janeiro, por volta das
05h50, na Praça Nossa Senhora do
Carmo, um jovem de 24 anos foi morto a
facadas. Uma testemunha que estava
presente na confusão informou a PM
que, o autor, o qual estava com uma faca
na mão, desferiu um soco na face da
testemunha sendo que a vítima interveio
no intuito de ajudar a testemunha,
momento em que foi atacado pelo autor
com várias facadas pelo corpo. A vítima

foi imediatamente socorrida ao Pronto
Socorro Municipal, porém, não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito. Diante das
características do autor, a PM de Borda
da Mata iniciou o rastreamento sendo o
mesmo localizado no interior de sua
residência dormindo. Ao verificar o
quarto, a faca usada no crime foi
localizada em baixo do colchão. O autor
foi preso e conduzido a Delegacia de
Polícia de Pouso Alegre.

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

“As pessoas íntegras são aquelas que não
pensam duas vezes antes de fazer o que é
certo, mesmo quando todos insistem em fazer
o que é errado.”

Seminário de Encerramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa “PNAIC”
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Festividades de Final de Ano em Tocos do Moji
As festividades de final de ano em
Tocos do Moji conta ainda com a
comemoração de sua emancipação
Político-Administrativa, que aconteceu
no dia 29 de Dezembro de
1995.
São 20 anos de Emancipação, e 19
anos de Administração, com grandes
conquistas.
O Prefeito Toninho Rodrigues em
breves palavras no palco da festa, deixou
sua mensagem de fé e esperança de um
2016 de muitas conquistas para a
população, desejando muita saúde, paz

e prosperidades para os cidadãos do
município, extensivo também a todos
que visitavam a sua querida cidade.
No dia 31 de Dezembro, como é
tradicional, a população optou por
festejar a chegada de 2016 na praça
central ao som de Juliana Campos e
banda, a qual alguns segundos antes
da meia noite convidou a todos para a
contagem regressiva para brindar o ano
novo.
Dia 1º Sexta-Feira, show com a banda
“Chess”, dia 2 sábado às 23h um mega

show com a banda “ Oz” que contagiou
todos os Tocosmojiense e os Visitantes.
“Agradecemos a toda população e
visitantes que se fizeram presente em
mais este evento realizado pela
prefeitura municipal; bem como o apoio
do destacamento da Policia Militar MG
na pessoa do Sargento Wexcley, e a
todos que de forma direta ou indireta
estiveram envolvidos na realização de
mais este empreendimento de cunho
social”, diz o Prefeito Toninho
Rodrigues.

Professora e aluno do
Município de Borda da
Mata recebem prêmios
da Prova Brasil Premiada
No dia 10 de dezembro, na Escola
Municipal Antônio Marques da Silva, a
Secretária de Educação Gláucia Brandão
Guilherme e Mariana Palma Mazzei,
Consultora Comercial e Apoio ao
Parceiro do Sistema NAME/PEARSON,
participaram da premiação da professora
Vera Lúcia Soldani, vencedora do 1º
lugar – Professor do 5º ano, turma com
mais alunos.
A professora foi premiada com uma
TV Led 40" e o aluno Diego Henrique

Gregório Pereira, que ficou entre os
26 finalistas do Brasil que gabaritaram
a Prova Brasil Premiada, recebeu um
certificado e kit com brindes
exclusivos NAME.
Os alunos do 5º ano fizeram uma
apresentação teatral e participaram da
premiação com grande satisfação.
“Parabéns a todos os alunos e
professores”, diz a Secretária de
Educação,
Gláucia
Brandão
Guilherme.

Entrega da
premiação da
“Prova Brasil
Premiada”

Uma multidão
comemorou a
chegada de 2016
em Tocos do Moji

Festividades de Santa Luzia
em Bairros de Tocos Do Moji
Dezembro além de ser conhecido
como sendo o mês do Natal é marcado
também pela devoção a Santa Luzia,
(nome derivado do latim cujo
significado é LUZ). Conta-nos a
história, que Luzia havia consagrado
sua virgindade a Deus e, após a morte
do pai, a mãe havia obrigado a jovem a
se casar com um jovem de família rica.
Diante da recusa em realizar o desejo
da mãe, a filha teve os olhos
violentamente arrancados. Após o
ocorrido e já cega, diz à tradição que a
moça jamais reclamara do acontecido e
surpreendia a todos ao afirmar que a
verdadeira luz/visão era a de “Cristo Luz
do mundo”.
Munidos desta devoção, a
Comunidade Santa Luzia (extensão da

Igreja Matriz) realizou suas festividades
nos dias 05 e 06 de Dezembro tendo
como Festeiros o Senhor Fabiani do
Carmo Rosa e sua esposa Mileide
Rodrigues Machado juntamente com o
Senhor Ademar do Prado Mirat e sua
Esposa Maria Tereza Machado Mirat. Já
no Bairro Barro Branco/Tocos do Moji,
as festividades em louvor a Santa foram
comemoradas nos 11, 12 e 13 deste
mesmo mês, cujos Festeiros foram:
Antônio Mariano da Silva e Sra. Maria
Aparecida da Silva, Darlei Marcos da
Rosa e Sra. Letícia de Cássia Mariano
Rosa.
Ambos os eventos foram marcados
por muita fé e devoção. Prova disso foi
à peregrinação (a pé) de um grande grupo
de pessoas do Bairro Paredes/Tocos do

Moji até a capela de Santa Luzia próximo
a Tocos do Moji. Nos dois eventos
também não faltaram o tradicional sorteio
de prêmios, encontro de violeiros,
Shows todas as noites e a famosa
quermesse com comidas típicas da
região.
O nosso querido Pároco Pe. Leo
juntamente com os Festeiros agradece a
todos (a); moradores e visitantes pelas
doações e principalmente a presença nos
eventos. Que Santa Luzia em sua infinita
Bondade ilumine a vida de todos (a) que
colaboraram para a celebração e
realização das Festividades.
Apoio: Policia Militar, Prefeitura e
Câmara Municipal de Tocos do Moji,
Adm. 2013/2016
Texto: Vanderlei Carlos da Silva

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

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

elefone:(35)9992-1437
one:(35)9992-1437
Telef

Festas de
Santa Luzia no
Bairro Barro
Branco e na
Comunidade
Santa Luzia

Tocos do Moji presente no Carnaval de São Paulo
A escola de samba Tri campeã do Carnaval de São Paulo, Mocidade
Alegre terá em sua
bateria “Ritmo
Puro” dois ritmistas
de Tocos do Moji.
Nino (Marcio
Flausino) e Said
(Luiz Carlos
Santos), com o
enredo AYO (Alma
Ancestral do
Samba). A escola
vai à busca do tetra
campeonato.

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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Escola do bairro Santa Rita em Borda da Mata
será inaugurada antes do início das aulas deste ano
A nova escola, ampliada e reformada,
no bairro Santa Rita, que é a Escola
Municipal, Professora Diva Ribeiro dos
Santos será inaugurada antes do início
das aulas de 2016. De acordo com o
prefeito Edmundo Silva Júnior, a escola
foi praticamente refeita e as crianças
ganharão mais este presente logo no
início das aulas. As obras já estão em
fase final e além da escola, foi construída
dentro da própria escola uma quadra
coberta. “Os alunos agora poderão

fazer suas atividades físicas com
conforto e segurança em qualquer
horário do dia”, comemora Edmundo
que tem investido bastante em
Educação durante sua gestão.
Mas além da quadra, a Prefeitura
investiu ainda, mais de 200 mil reais só
em móveis para que os estudantes e
profissionais da Educação possam
usufruir bem toda infraestrutura que
ficou excelente.
Também outra escola que está

Estradas Rurais
Borda da Mata

recebendo benefícios, é a Escola
Francisco de Souza Costa, do bairro
Nossa Senhora de Fátima. Nela, a
quadra poliesportiva está recebendo
a cobertura, igual a da escola do bairro
Santa Rita. São duas importantes obras
feitas no final de dezembro e começo
de janeiro, ou seja, a cobertura das
duas quadras, já que a reforma e a
ampliação da Escola do bairro Santa
Rita já faz algum tempo que estava em
obras.

Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos

A Secretaria de Obras de Borda da
Mata informa que, mesmo com o
período chuvoso, está muito atenta as
condições das estradas rurais do
município e tem feito alguns reparos
para que o tráfego não fique tão
prejudicado, como é o caso da estrada
que liga o Distrito do Sertãozinho a MG
290, onde alguns trechos mais críticos

foram cascalhados. “Assim que der,
vamos arrumando aos poucos e
melhorando, dentro das possibilidades
climáticas, os trechos mais difíceis, mas
vamos nos esforçarmos ao máximo para
que nossas estradas possam ter
condições de tráfego durante as
chuvas”, diz Luiz Malvacine, Secretário
de Obras.

Cemei no bairro São Francisco
deve ter início em breve

A Prefeitura de Borda da Mata diz que
o processo licitatório do Cemei do
bairro São Francisco está fase final e
em breve as obras deverão iniciar. De a
acordo com o Prefeito Edmundo, com
a construção deste Cemei que deverá
custar cerca de um milhão e trezentos

mil reais, 100% da demanda de Creche
em Borda da Mata deverá ser suprida.
“Fico feliz em poder construir mais um
Cemei para Borda da Mata e assim
resolver o problema de tantas pessoas
que realmente necessitam de Creche”
diz Edmundo.

Comunicado – Vigilância Epidemiológica de Borda da Mata
Informamos que nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, as atividades de campo dos
Agentes Comunitários de Saúde estarão voltadas para combater o mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus.
Por esse motivo, qualquer necessidade de saúde do usuário, o mesmo
deverá procurar a Unidade Básica de Saúde.
Agradecemos e contamos com sua ajuda no combate a este mosquito tão perigoso.

