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Cliente da Agência do Banco do Brasil de Borda da Mata ganha
prêmio de dois milhões de reais do Título de Capitalização Ourocap
Cerca de 75 % dos terrenos notificados pela
Prefeitura de Borda da Mata já têm muros e calçadas

Funcionários do Banco do Brasil com o cheque
simbólico do prêmio de dois milhões de reais
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Mata

Tradicional Festa de Nossa
Senhora Aparecida movimenta
a cidade de Tocos do Moji de
30 de agosto a 08 de setembro

Equipes de Bom Repouso e
Careaçu participam de Festival
de Futebol em Borda da Mata

Uma das equipes participantes com o Professor Renê
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Filó faleceu no dia 05 de setembro
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próximo ano deverá ter
recadastramento por
biometria digital
Página 4

2

TRIBUNA POPULAR

Homenagem à Filó

Memorial Nossa Gente em Borda da
Mata homenageia Benedito Santos
O bordamatense Benedito Santos
nasceu em 02 de março de 1922. De Borda
da Mata foi para o Rio de Janeiro, onde,
aos 17 anos, prestou serviço militar.
Continuou a formação militar em São
Paulo e cursou várias especializações,

entre elas, rádio-telegrafista e mecânica
de motores de avião. De volta ao Rio,
foi designado para integrar, e depois
chefiar, a oficina de motores do Parque
dos Afonsos, em Marechal Hermes, local
em que trabalhou até entrar para a

reserva, em 1970, como primeiro tenente.
A história completa do senhor Benedito
Santos pode ser lida no Memorial Nossa
Gente, localizado no saguão da Prefeitura,
o qual pode ser visitado entre 10h e 17h,
de segunda a sexta-feira.

Memorial Nossa Gente na Prefeitura

Faleceu Filó, a mais antiga moradora do asilo de Borda da Mata, no dia
cinco de setembro de dois mil e quatorze. Na simplicidade de seu coração
amoroso e de sua alma bondosa, deixa-nos o sorriso franco como legado
valioso.
Viveu no silêncio, os seus anseios; sua linguagem gestual não aprimorada,
nem sempre era entendida.
Suas palavras eram faltas tanto para louvar, como também para ferir.
Uma pequena demonstração de afeto a fazia alegre.
Amou o asilo como seu lar e os internos como sua família.
Lamentava e chorava a morte dos amigos, ali residentes.
Seus pertences eram apoucados e suas exigências quase inexistentes.
Sua brandura obstou que sua alma fosse supliciada pelo desdouro dos
feitos desumanos.
Poucos choraram sua partida; muitos retribuíram com um sorriso, o sorriso
constante que lhe ornamentava o rosto simples e ingênuo.
Foi humilde, desvalida e sem bens materiais, mas foi também linda, amiga
e amada.
Antonieta Resende

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Praças dos distritos Cervo e
Sertãozinho em Borda da Mata
vão ser licitadas em setembro
A licitação para dar andamento nas
obras das praças centrais dos distritos
Cervo e Sertãozinho em Borda da Mata
vai ocorrer, pela segunda vez, no dia 19
de setembro. Na primeira publicação,
com a licitação marcada para o dia 25 de
julho de 2014, não apareceram empresas

interessadas na execução da obra,
portanto, o edital de concorrência
pública nº 003/2014, processo nº 257/
2014 está publicado no site institucional
da
Prefeitu ra
www.bordadamata.mg.gov.br e será
realizado na tarde de 19/09/14.
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Maratonista apoiado pelo Grupo Estádio Waldir de Melo em Borda da Mata sedia
Ipê Materiais de Construção de Festival de Futebol com a participação de equipes
Borda da Mata fica em 3º
do município e de Bom Repouso e Careaçu
Atletas de seis, sete e oito anos também est avam so b o comando do s
No último sábado do mês de agosto,
lugar na Corrida das 12
jogaram.
30/0 8, equipes de Bo rda da Mata,
vol untários Thiagui nho e Bino . O
Os jogadores de Bom Repouso e evento aconteceu com o apoio do
Careaçu e Bom Repouso participaram
horas em Sorocaba - SP
Careaçu são treinados pelo professor Departamento de Esporte de Borda da
de um Festival de Futebol com jogos
O Sol dado da P ol íci a Mili tar e
Maratonista Ricardo Brant participou da
Corrida das 12 horas ocorrida no dia 30
de agosto em Sorocaba-SP. Essa corrida
faz parte do Circuito Nacional e o atleta
Brant conseguiu chegar na terceira
colocação. Para essa corrida, ele recebeu
o apoio e patrocínio do Grupo Ipê

Materiais de Construção de Borda da
Mata. “P arabéns Brant por esta
excelente conquista que muito orgulha
nosso Grupo por fazer desta sua grande
vitória”, comemora Hilton Paiva, da Ipê
Materiais de Construção e acrescenta
“é a nossa empresa incentivando o
esporte”.

das categorias sub 15, sub 13 e sub 11.

Rene e as equipes de Borda da Mata

Mata.

Alguns
momentos
do Festival
de Futebol
em Borda
da Mata:

Maratonista
Brant em
Sorocaba-SP

Departamento de Educação
de Borda da Mata
adquire novo veículo

Idosos do Lar em Borda da Mata se divertem
nas tardes de bingo promovido pelo Cras

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Borda da Mata têm mais um
veículo para o transporte escolar. O utilitário Citroen Jumper tem 20 lugares e
vai atender alunos de até 14 anos. No valor de R$ 116.800,00, o veículo foi
comprado com recursos da Educação.

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

Telefax:(035)3445-6160

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

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

Para a senhora
Aparecida do
Vale, as tardes
são muito
animadas quando
a equipe do Cras
Sebastiana
Marques realiza o
bingo às quartasfeiras, de 15 em
15 dias “é uma
alegria brincar de
bingo e ainda
ganhar prêmios
super
carinhosos,
vocês são
ótimos.”
Os prêmios são
singelos e
provenientes de
doações, pois o
bingo tem o
intuito de
entreter e
socializar tanto
os idosos do Lar
quanto os
participantes da
sociedade que
vão ao Lar.

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG
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Número de eleitores ultrapassa o de habitantes em quatro cidades do Sul de
MG e no próximo ano deverá ter recadastramento por biometria digital
Diferença acontece em Senador José Bento, Fama, Ingaí e Seritinga. TRE diz que fato é comum e é conhecido como vínculo afetivo.
Um levantamento do G1 aponta que
quatro municípios do Sul de Minas têm
mais eleito res do que habitantes.
Segundo a pesquisa, a cidade onde está
a maior diferença é Senador José Bento,
com 631 títulos a mais que o número de
moradores. Fama aparece logo depois
com 303 eleitores a mais, seguido por
Ingaí, com 93 e Seritinga com 18 eleitores
a mais. Nas últimas eleições de 2012,
outras três cidades faziam parte da lista:
Claraval, São João da Mata e Wenceslau
Braz.
Ainda segundo o levantamento, 190
cidades do país têm mais eleitores do
que habitantes. O Tribunal Regional
Eleitoral diz que isso é comum e acontece

por que os jovens saem para estudar ou
trabalhar e não transferem o título. É o
que o TRE chama de vínculo afetivo, ou
seja, as pessoas vão embora em busca
de oportunidades, mas não querem
deixar de participar das ações da cidade.
O chefe do Cartório de Pouso Alegre,
qu e é responsável pela cidade de
Senador José Bento, Milton Gonçalves
Júnior, afirma que esta diferença não é
irregular e que é comum acontecer em
municípios menores. Ainda segundo ele,
para diminuir essa desproporção, está
previ sto para o ano qu e vem um
recadastramento dos elei tores por
biometria digital. Os moradores que não
comparecerem terá o título cancelado.

Panificadora e Lanchonete Primor

Cliente da Agência do Banco do Brasil de
Borda da Mata ganha prêmio de dois milhões
de reais do Título de Capitalização Ourocap
No dia 28 de agosto, a Agência do Banco do Brasil de Borda da Mata esteve em festa. É que foi entregue para um cliente
do Banco um prêmio de dois milhões de reais, ganho através do título de capitalização Ourocap.
Para comemorar, a Gerente Geral, Betânia Aguiar, ao lado do Gerente de Marketing, Ivan, que trabalha no Rio de Janeiro
na Brasilcap, fizeram a entrega simbólica do cheque. O cliente pediu sigilo e não apareceu para receber o prêmio durante
o coquetel que foi oferecido pelo Banco aos seus clientes e convidados.
Além dos funcionários do Banco do Brasil, autoridades locais também participaram da solenidade de premiação.
O Ourocap é o título de capitalização que pode ajudar você a realizar seus sonhos.Com ele você se programa para,
durante determinado período, guardar dinheiro, seja com um único pagamento ou, então, com parcelas mensais que
caibam no seu orçamento.Durante a vigência, você participa de muitos sorteios com prêmios em dinheiro e chances reais
de ser contemplado. No fim do plano, você recebe de volta tudo que acumulou, com correção monetária.”O Ourocap é
assim: seja com os sorteios, seja com o dinheiro que você guardou, de um jeito ou de outro, você sempre sai ganhando”
completa a Gerente Betânia.

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
“Se todo mundo souber fazer o que você
faz você irá mesmo ganhar muito mal”.
* Gilclér Regina

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Solenidade
de entrega
do prêmio
na Agência
do Banco
do Brasil
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Escolas de Borda da Mata trazem o tema “Paz” para o desfile cívico de 7 de setembro
As comemorações ao Dia da
Independência do Brasil em Borda da
Mata começaram com o hasteamento da
bandeira ao som do Hino Nacional,
executado pelo aluno da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, Moisés Israel Dias
de Oliveira, e com a presença da Guarda
Mirim Irmã Martha.

AApae foi a primeira instituição a desfilar
pela Praça Antônio Megale com o tema
“Apae no Brasil: 60 anos”. Em seguida, as
crianças da Creche Madre Teresa de
Saldanha desfilaram e representaram sobre
“pequenos gestos da nossa parte podem
preservar a vida e a paz de todos”. Também
evocando a preocupação com o amanhã,

as crianças do Cemei Professora Ana
Maria Cabral dos Santos desfilaram com
o tema “Cuida do Brasil pra mim, deixa a
terra florescer, pensa no filhote do filhote
que ainda vai nascer”.
As escolas municipais E. M. Franscisco
de Souza Costa, E.M. Antônio Marques
da Silva, E. M. Diva Ribeiro dos Santos e

E.M. Benedita Braga Cobra carregaram
faixas com frases de personagens
importantes na história do Brasil, os
quais contribuíram para a construção da
paz, e nomes de Ong´s brasileiras que
trabalham em busca da paz.
A paz tão lembrada pelos alunos teve
o intuito de trazer para o desfile a reflexão

sobre as atitudes no cotidiano escolar,
familiar e social e ainda pensar na cidade
e no meio em que se vive, sempre
colaborando para a construção da
serenidade e trégua no mundo.
A Escola Estadual Lauro Afonso
Megale encerrou o desfile em Borda da
Mata.

Confira os principais momentos do Desfile da Independência:

CHEGADA DE NOVOS CANDIDATOS NA
VIDA POLÍTICA DE BORDA DA MATA

TRABALHO SÉRIO, COMPETÊNCIA PARA MUDAR

A VEZ D E M INAS - PP – CNPJ Campanha : 20.579.557/0001-36
03 Edições – 2.000 exemplares/cada – CN PJ F ornecedor – 02.025.321/0001-76
Nota Fiscal nº 1371 - Valor – R$360,00

CHEGADA
DE NOVOS
CANDIDATOS
NA
VIDA POLÍTICA
DE BORDA
DA MATA
Experiência e
Compromisso a
serviço do Sul de
Minas na
Assembleia
Legislativa
Coligação M inas Avança – P DT/PV
CNP J Camp anha : 20.569.658/0001-26
03 Edições – 2.000 exemp lares /cada
CNP J Fornecedor – 02.025.321/0001-76
Nota Fiscal nº 1372 - Valor – R$360,00
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Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Dois homens são presos e
materiais recuperados após
furtar uma lanchonete
próxima a Rodoviária
No dia 09 de Setembro, durante
patrulhamento, a Polícia Militar recebeu
ligação anônima informando que dois
indivídu os estariam arro mbando a
lanchonete do Do il io pró xi mo ao
Terminal Rodoviário. Imediatamente, a
PM desloco u até o local onde fez
abo rdagem a do i s indivíduo s
suspeit o s, l o cali zando dent ro da

mochila de um deles várias latas de
cerveja e refrigerantes as quais tinham
acabado de serem furtadas da referida
lanchonete. Diante da situação os dois
autores foram presos e conduzidos a
Delegacia de Polícia de Plantão, onde
apó s
serem
o uvido s
fo ram
encaminhados ao Presídio de Pouso
Alegre.

8º Encontro de Bandas em Tocos
do Moji encanta população
A música em sua essência revela os
anseios de um povo, reúne gerações,
perpetua amizades, rompe barreiras,
forma caráter, suaviza a alma e promove
a verdadeira socialização. O “encanto
das bandas” promove saudades,
entretém as crianças, convida os jovens
a um gosto mais refinado e tão esquecido
pela nossa atualidade. Se apenas uma
banda musical já realiza tudo isso,
imagina um montante delas na praça a
céu aberto. Somos privilegiados, pois
anualmente somos convidados a uma

reflexão ao som da verdadeira música, a
qual se encontra repleta de significados.
A colocação supracitada sintetiza de
maneira brilhante aquilo que foi o 8º
Encontro de Bandas anu al mente
realizado na cidade de Tocos do Moji.
Depois de breves reflexões feitas pelo
cerimoniário e, das “boas Vindas” dadas
pelo Prefeito Toninho Rodrigues a toda
população e visitantes, iniciou-se as
apresentações das várias Bandas
convidadas para o Evento.
Po pul ação
e visitantes se

surpreenderam a cada apresentação.
A emoção t omou conta de to do s,
idosos, jovens e crianças. A pequena
cidade se transformou num recinto
musical contagiada pela alegria a qual
suavi za a vida porqu e acal ma o s
ânimos.
Parabéns a t odo s o s envolvidos
neste maravilhoso evento; população,
visitantes, músicos, organizadores etc.
Vanderlei C. Silva
Tocos do Moji

Principais
momentos do
Encontro de
Bandas:

Militares de Borda da Mata são
campeões de futebol society em um
Torneio na cidade de Pouso Alegre

A equipe do Centro Social dos Cabos
e Soldados sagrou-se campeã de um
Campeonato de Fu tebol So ciety
disputado na cidade de Pouso Alegre
no Clube da AABB. O Campeonato foi
formado por 05 equipes que jogaram
entre si na fase de classificação e após
disputaram um quadrangular final. O time

campeão foi formado por Policiais
Militares da região e contava com 06
militares de Borda da Mata: Sgt. Charles,
Sgt. Junqueira, Sgt. Carvalho , Cb.
Durães, Sd. Cristiano e Sd. Hewandro,
além do Sgt. Henrique que reside em
Borda da Mata e trabalha na cidade de
Pouso Alegre.

Resultado do Ação entre Amigos
Apae de Borda da Mata
Sorteio pela Loteria Federal do dia 06/09/14
1º Prêmio: 7190 - 1 Moto CG 125 Fan 0Km
Bilhete próximo 7200 - Ganhador: Zezinho Dentista
2º Prêmio: 7683 - 1 TV 32"
Bilhete próximo 8250 - Ganhador: José Ricardo (Banco do Brasil)
3º Prêmio: 4284 - 1 microondas
Ganhador: Idair Batista Forte
4º Prêmio: 5800 - 1 bicicleta
Bilhete próximo 5825- Ganhador: Josefa Marques da Silva
5º Prêmio: 8255 - 1 Celular
Ganhador: Luciano F. Rodrigues ( Banco do Brasil)
A entrega dos prêmios foi na sede da APAE
Dia: 10/09/2014 (quarta-feira)
Horário: 15h30
Izabel Cristina Souza Pereira Silva
Presidente da APAE

Cerca de 75 % dos terrenos notificados pela
Prefeitura de Borda da Mata já têm muros e calçadas
Os proprietários de terrenos em
Borda da Mata receberam notificações
da Prefeitura para realizar a construção
de muros e calçadas e dessa forma, se
adequarem às normas do Código de
Posturas do Município, Lei n° 506/
1967, alterada pela Lei 1.679/2011, a
qu al foi di z qu e o s proprietári os
precisam manter os terrenos limpos,
livres de mato e/ou lixo, com muros e
calçada.

Desde a intensificação da fiscalização
em Borda da Mata, cerca de 75% dos
terrenos notificados já tem muros e
calçadas. Para o prefeito, Edmundo
Silva Junior, “esta ação está deixando
a cidade muito mais bonita, além de
garantir a segurança dos pedestres, que
não precisam andar na rua, já que os
passeios estão cimentados.”
O Departamento de Obras da
Prefeitura reforça que as construções

de rampas, degraus, muret as o u
quaisquer obst áculo s nas calçadas
devem ser adequados de forma que
garanta t rânsi to , acessibil idade e
seguridade às pesso as sadi as o u
portadoras de deficiência física, além
de durabilidade e fácil manutenção,
conforme redação do Código de Obras
e Edificações de Borda da Mata (Lei
1.205/1998), Capítulo VI, Artigo 47,
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º.

Ruas em Borda da Mata
recebem pavimentação
Mais nove ruas em Borda da Mata
estão sendo calçadas. As obras estão em
andamento e as seguintes vias em breve
estarão pavimentadas: Rua Simpliciano
Dias de Oliveira, Rua Zoroastro Gouveia,

Rua João Martinho de Moraes, Rua
Severiano Francisco dos Santos, Rua Rio
Branco, Rua Geraldo Marcondes de
Sousa, Rua José A. dos S. Sobrinho, Rua
José Donizete e Rua “C”.

Rua José Marinho

Rua João Martinho

Calçadas e muros feitos em Borda da Mata melhorando o perímetro urbano

Rua Rio Branco

Rua Zoroasto Gouvea

“Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, quinta e quantas vezes forem necessárias.
Quem disse isso? Um cara chamado Bill Gates. Ele pede para não desistir nas primeiras tentativas,
pois a persistência é amiga da conquista.” - Gilclér Regina
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Emoção marca Formatura da Educação de
Jovens e Adultos – EJA em Tocos do Moji
A Escol a Muni ci pal Mano el
Ro dri gu es Machado reali zou a
formatura do primeiro segmento do
ensino fundamental II da EJA, um
momento de muita satisfação e alegria,
pois pessoas com várias histórias,
várias dificuldades buscaram o direito
acreditando que é possível mudar a vida
por meio da educação. A formatura
contou com a presença de familiares,
amigos, professores da rede de ensino,
equipe diretiva e a participação do
Prefeito Toninho Rodrigues e Diretora
Municipal de Educação, Lu Rosa.
“O conhecer, verbo que também na
experiênci a de vida, busca um

co mpl emento . P oi s é necessário
conhecer, e vocês, hoje podem conhecer
o sabor do fruto que estão colhendo...”
discursou a professora Adriana Lima em
homenagem aos formandos.
A formanda Cleuza Maria da S. Rosa
desempenhou o papel de oradora da
turma, “somos essa linda família e temos
hoje a certeza de que os verdadeiros
sonhos caminham ao nosso lado...”. E
também agradeceu aos professores,
equipe escolar e Prefeit ura pelo
incentivo e ajuda que tiveram para
concluírem essa etapa dos estudos.
A Diret ora Mu ni cipal Lu Ro sa
ressaltou que a formatura não é o fim da

Alguns flashes da Formatura
do EJA em Tocos do Moji:
Fotos:Luana Rosa

linha, mas tão somente o inicio de novos
desafios, e que, olhando para cada
formando, podemos afirmar que não
são “ilhas”, e que o sucesso deles é,
também, o sucesso da escola e da
família.
O P refei to To ni nho Rodrigues
parabenizou os formandos e enfatizou
a importância do estudo nos tempos de
hoje, pois o mercado de trabalho exige
não
apenas co mpet ências e
habilidades, mas, acima de tudo, ética,
respei to ,
co mpromi sso
e
responsabilidade.
Lu Rosa
Diretora Municipal de Educação

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

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

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

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que
acredite que ele possa ser realizado.” Roberto Shinyashiki

*Consult e regulamento na loja e ap rovação s ujiet a a anális e de crédit o.
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NOVIDADE NA IPÊ
FAÇA SEU CARTÃO IPÊ E PARCELE SUAS
COMPRAS EM ATÉ 18 VEZES, COM
APROVAÇÃO RÁPIDA*
ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

Compromisso da
Ipê no Mês de Setembro
Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!

PROMOÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO

Cortador de Piso Churrasqueira
Elétrico Gamma
de Ferro
Esmeril
Worker
Carrinho de
Mão Ficher

Cortador
de Telha
Gamma
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Tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji
30 de Agosto a 08 de Setembro de 2014
Competência e organização com certeza são os conceitos que melhor definem as festividades de Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji. Do Encontro e do encanto das Bandas a Tradicional queima de fogos,
respiramos dias especiais; onde visitantes e população desfrutaram de uma convivência pacífica ao som é claro de muita música Sertaneja, balada, além de várias outras atrações.
Sexta, 05/09 à partir das 20h, a população relembrou os clássicos sertanejos do passado com um maravilhoso Show da Dupla Belmonte e Amaraí seguido de outro eletrizante Show com Ediana Maskaro e Banda.
Sábado, 06/09, 09h da manhã, Desfile Cívico com os alunos da Rede Estadual e Municipal. Por volta das 20h, sorteio de um Pálio Fire 0Km, quando, Adriana de Fátima Silva, residente em Tocos do Moji foi a grande
contemplada. A partir da meia noite, grandioso Show com a Banda Rio Fantasia.
Domingo, 07/09, Som Eletrônico e Show com o cantor João Lucas e Andréia à partir das 16h. Segunda-Feira, 08/09, à partir das 18h, Procissão e Missa, seguida de grande queima de fogos encerrando as
festividades.
Festeiros: Sebastião Ricardo Alves e Esposa; João Fernando Alves e Esposa. Realização: Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos do Moji - ADM. 2013/2016 – Apoio - Polícia Militar de Minas Gerais.
Departamento Municipal de Cultura
Tocos do Moji

Confira os principais flashes da festa:

Civismo e Emoção marcam Desfile de 07 Setembro em Tocos do Moji
A comemoração do Dia da Independência
foi marcada por um grandioso ato cívico e
emoção no desfil e da Rede E nsi no
Municipal e Escola Estadual de Tocos do
Moji. O público que acompanhou o evento
se encantou com o desfile que trouxe este
ano o Tema o Folclore Brasileiro “As Lendas
do Folclore Brasileiro e suas Culturas”
O Prefeito Toninho Rodrigues discursou
agradecendo a presença de to dos que
desfilaram e que acompanharam o desfile,
como também, enalteceu a importância de
valorizar a pátri a e sua memóri a,
homenageando a história e cultura.
O percurso do desfile foi na Rua José
Tomás Cantuária, sendo abrilhantado pela
Fanfarra Municipal, o Prefeito Toninho
Rodrigues acompanhou todo o desfile na
companhia de outras autoridades, como a
Secretária de Educação do Município Lu
Rosa e demais convidados.
A Secret ári a de Educação Lu Ro sa
parabenizou todas as escol as, alu nos,
professores, coordenadores, as auxiliares,
motoristas e equipe do Departamento de
Educação pelo sucesso do Desfile, e também
ao Departamento de Cultura, José Vitor e ao
Marcio Flauzino (Nino) que comandou de
forma brilhante a Fanfarra. Veja a matéria
co mpl et a
no
BLOG:
htt p: //
dptoeducacaotocosdomoji.blogspot.com.br/

Desfile da
Independência em
Tocos do Moji

Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji
realizou o Evento do Dia “D” nas Escolas Municipais
Um evento de fundamental importância para a Educação Pública e, especialmente, para nossos alunos e comunidade escolar, pois, trata-se de um momento
exclusivo para estudos, análise e discussão dos resultados das avaliações externas PROALFA/PROEB, do IDEB, das metas e das avaliações internas, para
subsidiar a reorganização do Plano de Intervenção Pedagógica de cada escola, com vista a garantir a melhoria do processo ensino aprendizagem, melhorando
a qualidade do ensino.
O evento “Toda Escola deve fazer a diferença”, foi realizado na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado, onde houve a participação total dos
professores e equipe diretiva da Rede de Ensino do Município. As unidades de ensino do município realizaram o evento “Toda a Comunidade participando”
onde tivemos a participação das famílias e comunidade escolar. Os alunos também realizaram homenagens ao dia dos pais.
A família possui papel primordial na construção dos valores que serão incorporados aos seus filhos, é na família que tudo começa, é a base para a
construção do amor, respeito, solidariedade e educação. O tripé Escola-Família-Comunidade é fundamental no desenvolvimento de ações que favoreçam o
sucesso escolar e social das crianças e adolescentes.
Lu Rosa
Diretora Municipal de Educação

Dia “D” nas Escolas
Municipais de Tocos do Moji

10

TRIBUNA POPULAR

Campanha Beneficente à APAE de Borda da Mata
Convênio destinou-se à
realização de Campanha
Beneficente nas cidades
com a Rede MG Postos
Associados para
arrecadação de
fundos às APAEs.

A Rede MG, da qual em Borda da Mata faz parte o Auto Posto Estrela da Mata, doou
às APAES participantes porcentagem de cada litro que foi vendido em cada Posto
na última semana de agosto, isto é, entre os dias 25 e 31 do mês de agosto.
Houve realização de “Blitz” ou “Pit stop” em locais estratégicos da cidade, com
finalidade de entregar o material publicitário divulgando a campanha aos motoristas.

Entrega do dinheiro arrecadado
no Auto Posto Estrela da Mata
à Apae de Borda da Mata

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

Rodovia MG 290 Km 30,7
Bairro: Três Barras
Telefone:(35)3445-1662
Borda da Mata - MG
O Auto Posto Estrela da Mata aceita
cartões de crédito e débito.

