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2º Ten Wellington Gonçalves Louzada é o novo
Comandante do Pelotão da PM de Borda da Mata
Professora de
Educação Física
Regina Moreira de
Borda da Mata é
homenageada como
destaque no esporte
Página 4

Solenidade de
Posse na
Câmara
Municipal

Lar receberá doações realizadas para Fundo do Idoso

Página 2

Mais uma rua é calçada em Tocos do Moji

Página 6

Página 8

Comemoração da chegada do Ano Novo

Tocos do Moji
Página 8

Borda da Mata
Página 3

Bom Repouso
Página 6

Plantão de Vendas no Grupo Ipê, Ind.
e Com. de Materiais de Contrução

Dia 07/02/2015
*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Janeiro
Traga seu orçamento de laje e garantimos melhores preços!!!
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Homenagem a Zezé Cobra
“Não se perturbem os
seus corações! ... Existem
muitas moradas na Casa
de meu Pai. Se não fosse
assim, eu lhes teria dito,
porque vou preparar um
lugar para vocês...”
(Jo, 14/1-2)

A triste notícia circulou pela nossa
cidade na manhã de 27 de dezembro.
Após 15 dias de internação hospitalar,
veio a falecer nosso grande e leal amigo
José de Andrade Cobra, mais conhecido
por Zezé.
O ilustre extinto era filho de Raul de
Andrade Cobra e Benedita Braga Cobra.
Natural de Borda da Mata (15/02/1923)
casou-se com Mirtes Sobreiro Cobra, de
cuja união descendem os filhos José
Álvaro e Maria do Carmo; depois,
chegaram os netos Taís, Álvaro, Raul,
Raquel e os bisnetos Pedro e Manoela.
Todo ser humano possui falhas e
virtudes. Assim, Zezé também deve ter
cometido erros. Mas seus acertos foram
bem maiores. Homem honesto e
dedicado à famíli a. Trabalhador
incansável, mesmo na avançada idade,
jamais abdicou das tarefas diárias. O
trabal ho diutu rno era sua marca
registrada. Ser útil sempre foi sua
bandeira. Fazia questão de servir a todos
e, por ser gentil no trato com as pessoas,
tinha muitos amigos.
À época da Ditadura de Getúlio Vargas,
aos 24 anos de idade, foi nomeado para
exercer o cargo de Prefeito Municipal,
em 29 de abril de 1947. Mais tarde, voltou
a participar da política. Disputou as
eleições municipais de 1.958, pelo extinto
partido da UDN, como vice na chapa de
meu irmão, Narcy de Mello, quando foram eleitos. Em 01 de maio de 1961, com
o afastamento voluntário de Narcy, uma
vez mais Zezé assumiu o seu segundo
mandato até 31 de dezembro de 1962,
como se pode constatar no registro
histórico da galeria dos ex-prefeitos
bordamatenses existente na Prefeitura.
Por essa razão, com sua morte, fez jus à
honraria do decreto municipal de luto
oficial por três dias e também recebeu
justa homenagem, ao ser velado no Paço
Municipal.
À época em que administrou nosso
município, os recursos orçamentários
eram ainda muito precários. A minguada
verba do Fundo de Participação dos

Municípios (FPM) somente chegava ao
final de cada ano, sendo insuficientes as
verbas do IPTU. Restava aos prefeitos a
tarefa árdua de conseguir empréstimos
para custear as despesas de pessoal e
demais encargos da administração. Os
anais da nossa história política registram
a aprovação das contas públicas do
prefeito Zezé e também, no consenso da
população de sua terra, conquistou o
respeit o
po r
su a
probidade
administrativa.
Hoje os recursos são maiores, embora
ainda não se tenha atingido um patamar
ideal. Infelizmente, as pol íticas
financeiras públicas em prática não
favorecem os Municípios. Na verdade, a
União, com sede em Brasília, fica com a
mai or fatia do bolo dos tri buto s.
Conseqüentemente, faltam aos Estados
e Municípios recursos necessários para
garantir à população melhor qualidade
de vida. E o mais triste é constatar a
pública e notória realidade de que o
dinheiro público escoa pelos ralos da
corrupção desenfreada praticada nos altos escalões da República.
É lamentável essa mentalidade política
brasileira de “meter a mão nos cofres
públicos” e aproveitar-se dos recursos
de órgãos do governo como a Petrobrás,
querendo sempre “levar vantagem em
tudo”.
Enqu anto essa práti ca crimi nosa
prejudica o povo brasileiro, nosso amigo
Zezé dei xa no tável legado em sua
preciosa vida particular e pública. Esse
legado poderia ser sint etizado na
honradez, amor à família e ao trabalho
com dignidade.
Como seu conterrâneo agradecido e,
na certeza de interpretar também os
sentimentos de seus inúmeros amigos,
cumpro o dever de prestar-lhe esse
merecido tributo. Ao mesmo tempo,
compartilho com seus dignos familiares
do imenso pesar por tão grande perda!
Que Deu s dê consolo à famíl ia
enlutada e reserve ao amigo Zezé, no
reencontro com seus entes queridos,
toda a alegria, paz e felicidade na Casa
do Pai!
Borda da Mata, janeiro de 2.015.
Gustavo Dantas de Melo

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BORDA DA MATA – ESTADO
DE MINAS GERAIS

EDITAL
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES
PÚBLICAS OU PRIVADAS COM
FINALIDADE SOCIAL, PARA
RECEBIMENTO DE VERBAS
ARRECADADAS COM APLICAÇÃO DA
PENA DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS.
O Doutor Hélio Walter de Araújo Júnior, MM. Juiz de Direito da comarca
de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao art. 6º do Provimento Conjunto nº27/
2013, com alterações do provimento nº38/2014, editado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Corregedor-Geral de Justiça de
Minas Gerais, publica o presente edital para DAR CIÊNCIA E CONVOCAR
as entidades públicas ou privadas com finalidade social e para atividades
de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde que, a partir da
publicação desta, está em curso prazo de 01 (um) mês para que as entidades
mencionadas, que pretendam ser beneficiadas com a destinação de valores
oriundos de prestações pecuniárias objeto de transações penais e sentenças
condenatórias, procedam a seu cadastramento na Secretaria do Juízo,
mediante apresentação dos documentos e projetos, na forma disciplinada
no art. 6º do citado provimento, a fim de que sejam avaliados o cadastro e
projeto apresentado. Comunica, ainda, que esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos junto à contadoria do Juízo, bem como que estão
suspensas as destinações dos valores mencionados, até adaptação aos
termos do ato normativo que regulamenta a matéria.
E para conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será
afixado no saguão deste Fórum, da prefeitura e da Câmara Municipal, sendo
solicitado apoio da Rádio e imprensa local para sua divulgação.
Eu, Maria das Graças S. C. Mello, Escrivã Judicial, digitei e imprimi, certificando a publicação no átrio do Fórum em 19 de dezembro de 2014.
Hélio Walter de Araújo Júnior
Juiz de Direito

Borda da Mata tem dois fundos municipais
habilitados para receber parte do
Imposto de Renda dos contribuintes
O contribuinte pode destinar parte do
valor pago ao Imposto de Renda para o
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
e o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente por meio de
doações qu e podem ser feitas em
qualquer mês do ano, no entanto, poderá
ser deduzida do Imposto de Renda (IR)
referente ao ano calendário em que a
doação ocorrer, por ocasião da
Declaração de Ajuste Anual.
Para as pessoas físicas, a dedução é
limitada a 6% do IR. Já as pessoas
jurídicas, a dedução é de 1% em cada
período de atuação, conforme Decreto nº
794/1993. Somente pessoas jurídicas
tributadas no lucro real podem usufruir
desse incentivo fiscal.
O Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso foi criado em Borda da Mata pela
Lei n° 1.868 / 2014. Os investimentos
recebidos pelo fundo são aplicados em
programas vinculados aos direitos do
idoso previstos no Estatuto do Idoso.
Em Borda da Mata, com a municipalização
do Lar Monsenhor Pedro Cintra, toda
doação será revertida ao bem estar dos

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Creche Municipal
é uma das
instituições que
recebem doações
ao FIA

Foi realizada no dia 14 de dezembro, a “Corrida e Caminhada pela Vida”,
evento promovido pela Unifenas e Hospital Alzira Velano com o intuito
de estimular a prática de atividade física em todas as idades.
Com o percurso de 8 quilômetros, o Soldado Brant da Polícia Militar e
Atleta da Loja Ipê Materiais para Construção, se consagrou Campeão da
categoria adulto vindo a entrar para a história da Universidade como o
campeão da 1ª Corrida Oficial da Unifenas.
“Obrigado pelo apoio, pretendo continuar levando a camisa da empresa
ao lugar mais alto do pódio” agradece Ricardo Brant o empresário Hilton
Freitas, proprietário da Ipê Materiais de Construção.

Soldado
Brant na
chegada e
recebendo a
premiação

Ouro Fino sedia 55ª edição do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo
Nos dias 13 e 14 de dezembro, Ouro
Fino recebeu a última etapa de 2014 do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo.
No dia 13, sábado, aconteceu uma
confraternização entre participantes,
organizadores e apoiadores do evento.
O jantar de confraternização contou com
vídeos, fotos e homenagens de 2014.
No dia 14, domingo, aconteceu o
Cicloturismo. Foram 38 quilômetros de
pedalada com cerca de 200 participantes.
O percurso por estradas de terra e trilhas,
contou com cachoeiras, vales, subidas
e descidas técnicas e muitas florestas,
que proporcionaram muita aventura aos
participantes. Os participantes também
puderam pedalar em um t recho do
Caminho da Fé (rota tu rí sti ca de
peregri nação mui to co nheci da no
Brasil), ligando o distrito de Crisólia até
Ouro Fino.
Durante o percurso, os participantes
contaram com pontos de hidratação,
frutas, lanche, sucos e isotônicos, além
de apoio mecânico, enfermeiros e carros
de apoio.
A próxima edição acontecerá dia 25 de
Janeiro em Guararema/SP.
I n f o r m a ç õ e s
www.circuitodecicloturismo.com.br

Pessoal de Borda da
Mata no evento de
Ouro Fino

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

“A sua casa é a nossa causa!”

arrecadado para a Creche Madre Tereza
de Saldanha, Guarda Mirim Irmã Martha
e mantém o Programa Integração, o qual
direciona crianças e adolescentes para a
prát ica de esporte. Al ém disso,
desenvolve junto com o Conselho
Tutelar, Secretaria de Assistência Social
e apoio do Ministério Público, o projeto
Escola de Pais, o qual promove palestras
orientadoras para famílias em
vulnerabilidade social.

Atleta patrocinado pela Ipê Materiais
de Construção de Borda da Mata entra
para a história da Unifenas ao vencer a
1ª Corrida Oficial da Universidade

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

Telefax:(035)3445-6160

idosos do lar e também para ações que
beneficiem a 3ª idade no município.
Já o Fundo da Criança e Adolescente
(FIA) em Borda da Mata está apto para
receber doações anuais desde 1999, o que
permitiu melhorias na Creche Madre
Tereza de Saldanha, por exemplo. Em
2014, o valor de R$ 5.964,80 foi destinado
a compra de brinquedos específicos para
bebês.
O FIA em Borda da Mata repassa o valor

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015
Mês
Dia
Janeiro
16 - 31
Fevereiro
16 -27
Março
16 - 31
Abril
15 - 30
Maio
14 - 31
Junho
15 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
14 - 31
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 30
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
16 - 30
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
11
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necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.
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Coreto recebe 30 apresentações culturais desde a inauguração, em dezembro de 2013
No mês em que completou um ano,
dezembro de 2014, o Coreto Agenor de
Mello em Borda da Mat a recebeu
apresentações todas as semanas. Com
temas natalinos, o Coral da Apae se
apresentou no domingo, 14/12. Na

mesma no it e, alu nos da E sco la
Mu nicipal Benedi ta Braga Cobra
realizaram encenação teatral.
No domingo, 21/12, o coral de crianças
e adolescentes da Igreja Presbiteriana
Independente de Borda da Mata se

apresentou. No dia 22/12, em plena
segunda-feira, a praça se encheu para o
Auto de Natal Estrela, Estrela com os
músicos Wolf Borges e Jucilene Buosi.
Parti ci param também as cantoras
bordamatenses Juliana Campos e Andrea

Peliccioni.
O último show de 2014 do Coreto
aconteceu com o Grupo Risos ao Vento
no dia 27/12. Em janeiro de 2015, a
cantora bordamatense Andrea Peliccioni
realizou show no coreto pela segunda

Andrea Peliccioni

Alunos da EMBBC

Coral Apae

vez e encantou a todos.
Desde a inauguração, em dezembro de
2013, até o primeiro show de 2015, o
Coreto Agenor de Mello recebeu 30
apresentações, entre musicais e peças
teatrais.

Coral Igreja Presbiteriana

Jucilene Buosi e Wolf Borges - Participação Juliana Campos

Rede Municipal de Ensino de Borda da Mata apresenta resultados
do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa em seminário
O 2º Seminário Municipal do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) aconteceu no dia 10/
12/2014 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 PNAIC é um curso para o s
professores da rede pública, o qual
afirma o compromisso de que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os

oito anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental. Aos oito anos,
as crianças precisam ter a compreensão
do funci onamento do si st ema de
escrita; a fluência de leitura e o domínio
de estratégias de compreensão e de
produção de textos escritos. O Pacto
teve duração de dois anos, em 2013 a
ênfase fo i em al fabeti zação e
linguagem e em 2014, o curso foi
voltado para alfabetização matemática.
Na E scol a onde aco nt eceu o

Show e queima de fogos em
Borda da Mata reúnem
famílias na virada do ano

Seminário em Borda da Mat a, as
professores expuseram os materiais
didáticos, jogos e brincadeiras que
estimularam o ensino da matemática
em sal a de au l a du rant e o ano .
Jaqueline Pereira da Silva atuou como
coordenadora local do Pacto, segundo
el a, a dedicação de 16 0 ho ras de
estu do s de cada professo ra, 1 9
cursistas no total, ao longo de 2014
resultou em “trabalhos lindíssimos,
criativos e enriquecedores. O lúdico

esteve sempre presente nas atividades
desenvolvidas e aplicadas em sala de
aula através dos jogos matemáticos.
A leitura e a uti lização do acervo
literário fizeram parte do cotidiano dos
alunos no decorrer do ano letivo.”
A professora Ana Cecília da Mota
atuou como orientadora de estudos do
P NAIC, para el a, “as ati vi dades
desenvol vi das no s enco nt ro s em
Bo rda da Mat a est i veram em
concomitância com os objetivos do

Pacto e o compromisso de todos com
a melhoria da qualidade do ensino no
ciclo de alfabetização é visível”. Pois,
na
Avali ação
Nacio nal
de
Alfabetização de 2013, aplicada aos
al unos de 3 º ano , Bo rda da Mata
superou a média do Estado.
No evento, o professor Marcelo
Marqu es
F errei ra,
co nsu lt o r
Pedagógico da Pearson NAME Brasil,
palestrou com o tema “Professores
Inovadores, Aulas diferenciadas.”

Seminário do
PNAIC em Borda
da Mata

A Banda Show Plataforma Brasil animou a noite de réveillon em Borda da
Mata, em que jovens e famílias assistiram ao show e à queima de fogos
realizados pela Prefeitura de Borda da Mata.
Este ano, os fogos de artifício foram disparados da torre da Basílica Nossa
Senhora do Carmo e causaram um efeito estético ainda mais bonito.

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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Idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra participam de almoço especial
e recebem Papai Noel no Natal

Professora de Educação Física
Regina Moreira de Borda da
Mata é homenageada como
destaque no esporte
O prêmio “Irmão Rino Questa – Destaques no Esporte em Pouso Alegre” foi
entregue a 112 homenageados, entre atletas, academias, instituições esportivas e
escolares que se destacaram na área esportiva na cidade, entre eles, a professora de
Educação Física, Regina Moreira.
Regina recebeu o prêmio
na cat egoria “professo r”
durante a solenidade, no dia
22/12/2014, no anfiteatro do
Instituto Federal de Minas
Gerais em Pouso Alegre.
Atualmente, Regina Moreira
é chefe do Departamento de
Esporte, Cultura e Lazer de
Borda da Mata. Em Pouso
Al egre, foi técni ca de
voleibol da Escola Estadual
José Marques de Oliveira,
Po livalente e Seleção
Estudantil de Pouso Alegre.
Para a professora, o prêmio
representa o reconhecimento
de muitos anos de trabalho,
o qual muit as vezes é
executado com deficiência
de infraest rut ura, mas
sempre com a força de
vontade características de
atleta vencedor e também de
professor.
Regina Moreira recebendo a homenagem

No dia 25 de dezembro, os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata participaram de almoço especial de
Natal, em que os familiares também foram convidados a participar, no entanto, poucos compareceram. Cerca de 20 pessoas,
parentes de seis senhores, estiveram presentes.
Após o almoço, o funcionário do Lar, Robson, se vestiu de Papai Noel e presenteou os idosos. Os presentes foram trazidos
pelas famílias, alguns provenientes de doações e outros comprados pelo Lar. Todos receberam as lembranças.

Prefeitura de Borda da Mata instala torre
de telefonia móvel no bairro rural Campo
O bairro Campo, na zona rural de Borda da Mata,
recebeu uma torre de telefone celular para atender a
população do bairro. O equipamento foi instalado no
final de dezembro de 2014 pelo Departamento de
Obras da Prefeitura de Borda da Mata. A torre leva
sinal a cerca de dois quilômetros a
partir do local de instalação.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Borda da Mata recebe investimento
recorde da Cemig em ações preventivas
Em 2014, a Cemig em parceria com a
Prefeitura de Borda da Mata realizou
investimento de R$ 498 mil reais em ações
preventivas no município. Os serviços
incluem troca de chaves, cabos,

substituição de trifásicos, corte de árvores,
entre outros serviços.
As realizações têm o objetivo de tornar
o fornecimento mais eficiente no
município. A Prefeitura de Borda da Mata

ressalta que se houver lâmpadas
queimadas nos postes da cidade, basta
entrar em contato com a Cemig pelo
telefone 116 e solicitar o reparo. A ligação
é gratuita e o serviço um direito do cidadão.

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

Trabalhos
preventivos
feitos pela
Cemig em
Borda da Mata

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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2ª Festeja de Bom Repouso atrai muitos visitantes para
o município e agrada também a população da cidade
Veja os principais
momentos da Festeja:

A 2ª Festeja de Bom Repouso, em
que se comemora o aniversário da
ci dade, est e ano est eve mu i t o
mo vi ment ada e com atraçõ es que
agradaram todos os públicos. Graças
aos esforços de Alessandro Crispim
Andrade, Al frâni o Santo s, Tal it a

Bertolaccini e Giuliano Pereira, a festa
alcanço u o su cesso esperado . As
pri nci pai s at raçõ es Co nrado e
Alessando e Rio Negro e Solimões
at raí ram mi l hares de pesso as no
Parque de Eventos da cidade.
O Chefe de Seção de Turismo Lazer,

E spo rt e e Cu l t u ra, Al essandro
Cri spi m Andrade faz qu est ão de
agradecer di versas pesso as qu e
t ambém esti veram apoi ando est e
grandioso evento que, certamente, já
est á gravado na hist óri a de Bo m
Repouso.

“Meus agradecimentos a todos pelo
belíssimo espetáculo. Obrigado ao
amigo e nosso Prefeito Edmilson
Andrade pel a confi ança em nossa
equipe. Obrigado parceiro Alfrânio
Santos pelo apoio constante. Obrigado
equipe maravilhosa, Talita Bertolacini,

Giuliano Pereira pela organização e
pelo belíssimo trabalho. Obrigado ao
Paulinho e ao Totonho assessores da
dupla Rio Negro e Solimões. Deus
abençoe muito Rio Negro e Solimões e
equi pe pel o carinho e humildade.
Sucesso sempre”, diz Alessandro.

Papai Noel alegra criançada de Bom Repouso antes do Natal na Praça Central da cidade
No dia 21 de dezembro, o Papai Noel esteve
em Bom Repouso distribuindo muitos doces para
as crianças na Praça Matriz. “Muito obrigado
Papai Noel e que Deus o abençoe sempre nosso
bom velhinho..., e ano que vem o esperamos
novamente” agradece Alessandro Cri spim
Andrade, Chefe de Seção de Turismo, Lazer,
Esporte e Cultura de Bom Repouso.

Visita do Papai Noel em
Bom Repouso

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
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

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
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira
Pelotão de Borda da Mata
está com novo Comandante
No dia 12 de dezembro, no Auditório
da Câmara Municipal de Borda da Mata,
aconteceu a solenidade de troca de
Comando do Pelotão da Polícia Militar
de Borda da Mata.
O novo Co mandant e é o 2º Ten
Wellington Gonçalves Louzada que
assume o lugar do Sub Ten Paulo Cesar
de Almeida que está voltando para a
cidade de Ouro Fino após seis anos de

excelentes serviços prestados em nossa
cidade.
Participaram da solenidade várias
au toridades, ent re elas o Sub
Comandante do 20º Batalhão da PM de
Pouso Alegre, Major PM Ribeiro, o
Comandante da 137ª Companhia da PM,
1º Ten PM Alexandre, o MM. Juiz de
Direito Dr. Hélio, o Prefeito Edmundo
Silva Júnior, dentre outros.

Posse do
Novo
Comandante
da PM de
Borda da
Mata

Reveillon de Bom Repouso atrai cerca de
5000 pessoas na Praça Central da cidade
A festa de virada do ano em Bom
Repouso foi bastante animada. Sob
organização do Departamento de
Cultura, através de Alessandro Crispim
e da Assessoria de Comunicação da
Prefeitura, por intermédio de Alfrânio
Santos, o evento foi um sucesso, com
uma multidão que esteve no município
para brindar a chegada de 2015.
Para que o event o se t ornasse
concreto, os envolvidos na organização
contrataram a Banda G50 que deu um
espet ácu lo e encant ou a todos os
presentes. Além do belíssimo show,
houve a meia-noite uma grande queima
de fogos, por cerca de 10 minutos. O
Secretário de Turismo, Alessandro, mais
uma vez agradece ao Prefeito Edmilson
pela confi ança.
“Sem seu grande
apoio, nada sairia
co mo
nós
desejamos. Muito
obrigado Edmilson
e a toda população
qu e
prest igi ou
nossa festa”.

Período de Pagamentos - Confira as Dicas da PM e ajude a evitar
Furtos e Roubos na saída dos Bancos
Alfrânio Santos Assessor de
Comunicação da
Prefeitura de
Bom Repouso e
Alessandro Crispim Andrade - Secretario de Turismo, antes da
virada do ano na Praça Coronel
Ananias de Andrade

Secretario de Turismo, Alessandro Crispim Andrade
e sua noiva Andrea Prado Simões nos momentos que
antecediam o Reveillon em Bom Repouso

Câmara Municipal de Bom Repouso
elege nova Mesa Diretora para 2015

“Campanha Sem Trote Você
Pode Salvar Uma Vida”
O 19 0 da P ol íci a Mil itar é,
provavelmente, o número de prestação
de servi ços de emergência mais
conhecido em todo o Estado. O 190 de
Borda da Mata atende um público-alvo
de 18 mil habitantes, em uma demanda
diária de aproximadamente 250 ligações,
com precisão e objetividade.
To dos os di as, a PM de
Borda da Mata cerca de 15
trotes, ligações que tomam o
tempo do atendente e impedem
qu e u m fat o real receba
atendimento. E o pior: essas
chamadas são, em sua maioria,
feitas por crianças e adolescentes.
Co mo o 190 é um servi ço de
emergência que, a todo o momento, salva
vidas, a campanha Sem Trote, Você pode
Salvar uma Vida pretende reduzir estas
brincadeiras e, com isso, ampliar o
serviço 190, atendendo, com mais
agilidade, um maior número de pessoas.
Nesta campanha, a participação de pais
e respo nsávei s é de fundament al
importância para observar, orientar e
impedir qu e o s j ovens e pesso as

desocupadas atrapalhem o 190.
O trote é crime previsto no Código
Penal e prevê pagamento de multa ou de
um
a
seis meses de detenção.
VOCÊ SABIA QUE ...
... pode falar com 190 de
qualquer lugar e a qualquer
hora? A ligação é gratuita e não
necessita de cartão.
... não deve ligar sem ter um
motivo, porque agindo assim
você ocupa o lugar de uma
pessoa que realmente precisa
da PM. Em outro momento, essa pessoa
pode ser você.
... ao ligar para o 190, a pessoa que o
atender se identificará. Identifique-se,
você também. Exponha seus motivos.
E lembre-se: o(a) teleatendente fará
pergu ntas necessári as para o bom
atendimento da ocorrência: o que está
acontecendo? Há alguém ferido? Onde
você se encontra? Quem está envolvido?
Como está a situação? Quando ocorreu?
Onde ocorreu?

CH ALTO FAL ANTES
Consertos e Reformas de
ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

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

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

No dia 17 de dezembro, realizou-se a eleição para a
nova mesa diretora da Câmara Municipal de Bom
Repouso para o exercício de 2015, tendo como
resultado : President e - E derson Sant os; Vi cepresidente - José Sebastião de Souza; Secretário - João
Batista da Silva.
“Parabenizo a todos pelo resultado e desejo um bom
trabalho para todos nós” enfatiza Hélio José de
Andrade - Presidente da Câmara Municipal em 2014.

Novo Presidente
da Câmara de
Bom Repouso
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Prefeitura de Tocos do Moji entrega premiação
aos vencedores do concurso “Natal, Luz, Paz e Amor”

A noite do dia 31 de dezembro, em Tocos do Moji, foi marcada pelo resultado do concurso “NATAL, LUZ ,PAZ E AMOR”. Por volta das 22h, o Prefeito Toninho Rodrigues, o vice-prefeito Jose Armando,
Dr. Vianey e o Vice-presidente da Câmara Edvaldo subiram ao palco, dando inicio a abertura dos envelopes nos quais continham o resultado dos ganhadores do primeiro ao décimo lugar. Confira o resultado:
10º lugar - Sandra Regina de Oliveira Pereira (Tocos do Moji); 9º lugar - Fabio Firmo (Tocos do Moji); 8º lugar - João Paulo da Silva (Tocos do Moji); 7º lugar - Antonio Claret dos Santos (Tocos do Moji); 6º
lugar - Felipe José da Silva(Distrito Fernandes); 5º lugar -Bar e Restaurante do Créu (Tocos do Moji); 4º lugar - Pe. Narci (Tocos do Moji); 3º lugar - Kledione (Tocos do Moji); 2º lugar - Benedito Carlos da
Silva(Tocos do Moji); 1º lugar - Antonio Asbel Pereira (Tocos do Moji).

Festividades de Santa Luzia em Bairros de Tocos do Moji
Barro Branco e Comunidade Santa Luzia
Dezembro além de ser conhecido
como sendo o mês do Natal é marcado
também pela devoção a Santa Luzia,
(nome deri vado do lat im cu jo
si gni fi cado é LUZ). Cont a-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 a t radição 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, os Bairros
Barro Branco e a Comunidade Santa
Luzia, em Tocos do Moji, realizaram
suas festividades nos dias 12, 13 e 14
de Dezembro. No Bairro Barro Branco,
a programação religiosa reuniu muita fé
e devoção. Sexta feira, 12, às 19h30,
celebração da Santa Missa. Sábado, 13,

às 14h, saída da Imagem de Santa Luzia
da Igreja do Distrito Sert ão da
Bernardi na em carreata rumo a
Comunidade Barro Branco, seguida de
celebração da Santa Missa às 15h.
Domingo, 14, encerramento da parte
religiosa com a celebração da Santa
Missa às 14h. Os moradores e visitantes
contaram ainda com o funcionamento da
“Barraca Bar”, além da animação de
Al ant iel Ferreira. F est eiros: Jo sé
Augusto da Silva, Maria de Fátima Silva

e Ricardo Rodrigues Brandão
No Bairro que leva o nome da Santa,
também houve programação religiosa.
Em sua parte social, na sexta-feira, 12,
sorteio de prendas, Funcionamento da
“Barraca Bar” e Show com Ana Flávia e
Gabriela. No sábado, 13, além de todas
as atrações do di a anterior, houve
também a realização do sorteio de uma
Moto Honda CG e Show com Rodrigo
Santiago e Banda. Domingo, 14, foi
servido um delicioso almoço a partir das

11h30 e às 18h, Procissão saindo da
Matri z sendo encerrada com a
Celebração da Santa Missa (com o Pe.
José Aparecido) na Capela de Santa
Luzia. Festeiros: Geraldo Mariano da
Silva, Isabel Geralda da Silva, Paulo
César de Oliveira e Terezinha Carvalho
de Oliveira
Sonorização: LEADER EVENTOS
(Luquinha).Apoio: Câmara, Prefeitura e
Policia Militar.
Vanderlei C. da Silva

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

Momentos das
Festividades dos
dois Bairrros de
Tocos do Moji

“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)

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão
até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas
não gostariam que dissessem a respeito delas.
Augusto Branco
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Festividades de final de ano em Tocos do Moji movimentam a cidade
As Festividades de final de ano em
Tocos do Moji cont a ainda co m a
comemoração de sua Emancipação
Político-Administrativa, que aconteceu
no dia 29 de Dezembro de 1995.
São 19 anos de Emancipação PolíticoAdministrativa coroado por grandes
conquistas à custa de trabalho sério
onde a preocupação se centra na busca
pela qualidade de vida de sua população,
a qual experimentou no findado ano de
2014 a alegria de pertencer a uma cidade
qu e
consegu e
concili ar
desenvolvimento com a manutenção da
moral e dos bons costumes.
O Prefeito Toninho Rodrigues em
breves palavras, no palco da festa,
deixou sua mensagem de fé e esperança
de um 2015 de muitas conquistas para a
população, desejando muita saúde, paz
e prosperidade para os cidadãos do
município, extensivo também a todos
que visitavam sua querida cidade.
No di a 31 de Dezembro como é
tradicional, a população optou por
festejar a chegada de 2015 em plena
Praça Cent ral ao so m da Banda
Palladium, a qual alguns minutos antes
da meia noite convidou a todos para a
contagem regressiva seguida de uma
grandiosa queima de fogos, coroando
mais um ano de trabalho em prol da
qualidade de vida da população.
No dia 2 de janeiro, o povão cantou
vários sucessos sertanejos com João
Lucas. Dia 3 de janeiro, às 23h30 houve
show com a 5ª Avenida Banda Show,
pela primeira em Tocos do Moji, que
contagiou todos os tocosmojienses e os
visitantes.

Alguns
flashes
do fim
do ano
em
Tocos do
Moji:

Mais uma rua é calçada em Tocos do Moji
A Rua Antonio Fabrício da Rosa recebeu o benefício com recursos próprios do Município
A Prefeitura de Tocos do Moji entregou no final de
2014, mais uma rua calçada em Tocos do Moji. Desta
vez, a beneficiada foi a Rua Antonio Fabrício da Rosa
que recebeu calçamento, colocação de meio-fio, toda
estrutura de água e esgoto e com isso atendeu a
reivindicação dos moradores.
De acordo com o Prefeito Toninho Rodrigues, essa
obra é de suma importância para melhorar a qualidade
de vida dos moradores locais. “Fizemos com recursos
próprios, demonstrando todo nosso esforço para com
a população de nosso município”, conclui o Prefeito.

Rua Antonio Fabrício da Rosa

Seminário de Encerramento do PNAIC 2014 em Tocos do Moji
No dia 10 de dezembro, no auditório
da E. M. Manoel Rodrigues Machado,
realizamos o segundo Seminário do
PNAIC, encerrando as atividades de
formação continuada dos professores
alfabetizadores de Tocos do Moji no ano
de 2014. Iniciando-se às 18h, teve por
foco a Alfabetização Matemática.

Estiveram presentes nesse evento o
Diretor do Departamento da Cultura Sr.
Jo sé Vit or da Ro sa, o Di ret or do
Departamento de Educação Sr. Ernane
Aparecido da Silva, a equipe do PNAIC,
os pais e professores de alunos do
fundamental I da Rede de Ensino.
O event o t eve iníci o com a

apresentação dos alunos e um slide com
amostras dos trabalhos realizados nos
dias de formação com os professores e
também em sala de aula com os alunos.
E para abrilhantar ainda mais o evento
co ntamos co m a part ici pação da
palestrante Cleide Donizete Moreira
Nunes, que falou sobre a importância

do lúdi co na maneira de ensinar a
matemática, que a prática e a teoria
devem estar interligadas. Por isso a
importância da formação continuada dos
profissionais da educação, fazendo do
ensino de matemática uma maneira
prazerosa de aprender.
Gostaríamos de agradecer à Prefeitura

de Tocos do Moji, que por meio do
Departamento Municipal de Educação
deu t odo o apoio necessário a
realização de todas as atividades.
Márcia de Fátima Alves –
Coordenadora local do PNAIC.
Sueli de Fátima Alves Almeida –
Orientadora de Estudos do PNAIC.

Seminário de Encerramento do PNAIC 2014 na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado

Formatura PROERD 2014 das Escolas Municipais de Tocos do Moji
Foi realizada na noite do dia 08 de
dezembro, a solenidade de formatura do
Proerd dos alunos do 5º ano da Rede
Municipal de Ensino de Tocos do Moji.
O evento aconteceu na Escola Manoel
Rodrigues Machado.
Participaram do evento, os pais de
alunos, professores, autoridades do
município e da Polícia Militar.
Nas palavras proferidas pelo Prefeito
Toninho Rodrigues e o Sargento Wexley
Gonçalves de Carvalho foi frisada a
importância de se manter longe das
drogas e seguir uma vida saudável
desfrutando de tudo de bom que Deus
nos deixou como herança. Os alunos
vencedores do concurso de redação
receberam um premio.
Finalizou-se esta cerimônia com a
canção do PROERD e a interação entre
os alunos das Escolas Municipais da
Rede de Ensino de Tocos do Moji.

Solenidade de
Formatura do
Proerd em
Tocos do Moji

