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Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o

nascimento de uma nova esperança. Que o seu

 Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor.

São os votos da Drogaria Santa Izabel.

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

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar
o amor e semear a esperança.

Tenha um Feliz Natal!

Médico Bordamatense e Representante do
Hospital Regional de Pouso Alegre é destaque
no 14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

O Serviço de Clínica Médica do
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL) foi presença marcante do 14º
Congresso Brasileiro de Clínica Médica
e 4º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência
realizado em outubro no Minascentro,
em Belo Horizonte, com o tema “Clínica
Médica: Competências para demandas
complexas”. O
HCSL foi
representado pelo
professor Jorge
Luiz de Carvalho
Mello, atual chefe
do Serviço de
Clínica Médica,
coordenador do
Estágio de Clínica
Médica, e
docente da
disciplina de
Clínica Médica da
Universidade do
Vale do Sapucaí
(Univás).

Jorge Luiz
também é mestrando em Ciências da
Saúde pela Univás e médico geriatra. “A
participação no congresso, dada a
complexidade da especialidade,
sobretudo do paciente com
multimorbidade, além de temas de
extrema relevância na área hospitalar,
ambulatorial e de prevenção de saúde,
agregou inúmeros conhecimentos para

um exercício pleno e de qualidade no
atendimento ao paciente clínico em
todos os seus espectros”, ressalta o
médico.

O médico participou de duas mesas
de conferências no congresso. A
primeira com o tema “Qualidade de Vida
- Uma integração do conhecimento em
Clínica Médica”, como presidente de

mesa, um
t e m a
controverso,
complexo,
sobretudo
no que
tange às
t e r a p i a s
anti-aging-
a s s u n t o
polêmico e
d e b a t i d o
entre os
convidados.
Na segunda
mesa, o
representante
do HCSL

falou sobre o tema “Diagnóstico
Diferencial da Hipertensão ortostática
no idoso”, tema desafiador e de grande
relevância em Medicina Geriátrica e para
o clínico que atua no atendimento dessa
população.

O evento é organizado pela Sociedade
Brasileira de Clínica Médica (SBCM),
regional Minas Gerais e co-realizada

pela Abramurgem. “É o principal
congresso promovido pela SBCM, o
fórum nacional mais importante para o
encontro dos diversos profissionais que
atuam na área da Clínica Médica, tanto
aqueles que se dedicam ao ensino e à
pesquisa nas universidades, como
aqueles que desenvolvem atividades
profissionais na área”, avalia Jorge
Mello.

Além da participação ativa nas mesas
de debate, Jorge apresentou seis
trabalhos acadêmicos sobre “Ansa
Pancreática: desafios do diagnóstico
diferencial em paciente jovem”;
“Plasmocitoma: desafios do diagnóstico
em paciente idosa com apresentação
clínica atípica: Relato de Caso”;
“Apendicite aguda, desafios do
diagnóstico diferencial em apresentação
pélvica”; “Estimativa de risco para
desenvolvimento de diabetes mellitus
tipo 2 em policiais militares de um
batalhão no Sul de Minas”; “Síndrome
de Loffler com apresentação atípica em
idosa portadora de câncer de mama
metastático: relato de caso” e “Análise
do índice de vulnerabilidade clínico-
funcional de idosos atendidos no
ambulatório Cruz Preta em Alfenas,
Minas Gerais”. Um dos trabalhos
apresentados foi selecionado para
publicação como artigo original na
Revista da Sociedade de Clínica Médica.

Fonte: Site/Univás

Última etapa do Desafio da Onça em Bom Repouso
No mês de setembro, aconteceu em

Bom Repouso/MG, a última etapa do
Desafio da Onça de MTB 2018.

O evento teve 02 percursos, pro (40
km) e Sport (30 km). Os vencedores
dessa 3º etapa foram: Paulo Henrique
Marinho, de Cambuí (pro) e Djalma
Tavares Pereira, de Estiva (Sport).

O campeonato teve 03 etapas, (Borda da Mata, Bueno
Brandão e Bom Repouso), com a presença de mais de 400
atletas, de 50 cidades da região.

A organização agradece a presença e o apoio de todos os
envolvidos e promete novos desafios para 2019.

E no dia 18 de novembro aconteceu uma Corrida de MTB
em Jacutinga. Os Ciclistas de Borda da Mata obtiveram boa
participação.

Pantanal ficou em segundo lugar na categoria sub 50 no percurso Sport.
Os irmãos José Roberto e Ritinha ficaram em segundo na categoria dupla mista, no percurso Sport.
Ramirez Medeiros ficou em quinto na categoria sub 40, no percurso pro.

Corrida de Jacutinga

Poeta Bordamatense lança livro na
Semana Cultural do IF de

Inconfidentes
Mas uma vez o Poeta Bordamatense

Abel Francisco de Andrade participou
da maravilhosa Semana Cultural do
Ifsuldeminas Campus Inconfidentes
Noite de Poesias e Livros.

A Semana Cultural pelo Campus
Inconfidentes terminou no dia 22 de
novembro, com debate, lançamento de
livros, Festival de Poesia e show. 

Também houve o lançamento dos
livros:  “Tesouro de um poeta”, de
autoria de Abel Francisco de Andrade;
“Histórias que merecem ser contadas”,
com capítulo de Ilma Marcolino;

“Book of Essays”, organizado pelo
professor de inglês do Campus
Inconfidentes, Daniel Lupinacci;

“Ódio como Política”, organizado por
Esther Solano.

Os autores das obras realizaram uma
sessão de autógrafos. Parabéns a todos
os Autores dos livros e participantes de
poesias, foi maravilhoso.

A noite terminou com a emoção e a
sensibilidade de poetas e intérpretes
durante o 10º Festival de Poesias que,
neste ano, homenageou a Poetisa
Carioca Elisa Lucinda. Foram
apresentados oito Poemas, tanto na
modalidade “autoria”, quanto na
modalidade “interpretação”. Os
participantes foram avaliados por um
júri composto por três professoras
externas ao IFSULDEMINAS.

Parabéns a aluna do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológica,
Gláucia Stefani Santos, foi a vencedora,
com a exibição do poema denominado
Biopoema. Com a vitória, Stefani
consagrou-se bicampeã, uma vez que,
em 2017, ela também venceu o Festival.

Muito lindo e super organizado. 
Parabéns a toda equipe do

Ifsuldeminas.

Texto – Silvia Bio

Abel durante noite de autógrafos e na

 apresentação do Concurso de Poesias

Diante desta árvore iluminada, desta casa de portas
abertas esperando os entes amados chegarem de lugares
distante, sabemos que a vida é plena. A harmonia parece

entrar para ficar neste lar, mas ao entrar em oração o
Mestre que o ama só consegue ver a alma empobrecida
por todas aquelas extravagâncias desnecessárias do ano.
Recorde o que passo nesse tempo e reconheça os erros

cometidos para adquirir o perdão de nosso Senhor.
Oferta, irmão, as primeiras gotas do próprio leite aos

largos sorrisos dos meninos descalços e lembra-se dos
ensinamentos morais de Jesus. Ah, irmão, que neste Natal
o carinho da família acolha os teus choros e provoquem
sorrisos. Agradece pelo pão de cada dia em tua mesa,

pelo dia de trabalho, pela saúde e procura Cristo em teu
coração, pois assim encontrarás o novo

cântico de Natal. Glória a Deus nas alturas e
boa vontade para com os homens!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

São os votos da Câmara Municipal de
Borda da Mata á todos bordamatenses!!!
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

pratos

executivos

Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes
plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro.

Feliz Natal e Boas Festas!

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

F E L I Z  N AF E L I Z  N AF E L I Z  N AF E L I Z  N AF E L I Z  N A TTTTT A L  EA L  EA L  EA L  EA L  E
P R Ó S P E R O  A N O  N O V O ! ! !P R Ó S P E R O  A N O  N O V O ! ! !P R Ó S P E R O  A N O  N O V O ! ! !P R Ó S P E R O  A N O  N O V O ! ! !P R Ó S P E R O  A N O  N O V O ! ! !

Que a paz e a compreensão reinem em nossos

corações neste Natal e no Ano Novo que se

aproxima. Boas Festas!!!

Que nesta noite especial de Natal todos os seus sonhos se

realizem, que Deus continue abençoando você e toda a sua

família nos anos seguintes… Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

São os votos de Carlão Eventos - Sertãozinho

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA 1000 CARTÕES DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

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

Neste Natal abra seu coração

para receber o maior presente

de todos: o amor e a paz

anunciados pelo

nascimento de Jesus.

Boas Festas!

São os votos de Waldir

Gomes Bonifácio

(Dil)

A Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata realiza a Promoção de Natal junto ao Comércio.
Concorrendo a vários prêmios, tais como: TV 40, micro-ondas,  liquidificador, cafeteira, sanduicheira e vários
brindes extras. A ACIBM convida todos bordamatenses e visitantes para visitar nosso comércio e participar

desta promoção. As empresas participantes são de vários os segmentos: mercado, escritório de contabilidade,
posto de gasolina, tecelagem, padaria, loja do centro e lojas da Rodovia MG290 que juntos estão levando o
nome de Borda da Mata, por quem aqui passar.O sorteio será realizado com muita animação no dia 29/12 às

20h30 no Coreto na Praça da cidade. “A ACIBM junto ao Comércio trabalhando para o crescimento e
reconhecimento de nossa tão amada cidade”, diz uma Representante da ACIBM.

Programação de Natal em Borda da Mata tem
apresentações no Coreto e presença do Papai Noel na praça

8/12 | sábado| (20h – depois da
programação religiosa na Basílica) – Teve
a Parada de Natal da Associação Comercial
e Industrial de Borda da Mata com a
chegada do Papai Noel na Praça Nossa
Senhora do Carmo.

Inauguração da Casa do Papai Noel,
construída pela Prefeitura.

Apresentação de corais no Coreto e
muita diversão para as crianças.

O dia 8 de dezembro, feriado municipal,
foi a abertura da programação de Natal em
Borda da Mata.

13/12 | quinta| (20h) - Cine Cras
O Cras e o Departamento de

Desenvolvimento Social vão montar um
cinema na praça, próximo ao Coreto, para
exibição do Filme Extraordinário. Traga
seus amigos, sua família e sua pipoca!

16/12 | domingo | (20h) - Bareta da Viola & Banda22/12 | sábado | (20h) - Grupo JUSC23/12 | domingo | (20h) – Casa do Piano
29/12 | sábado | (20h) - Sorteio Promoção de Natal ACIBM

Visite a Casa do Papai Noel em Borda da Mata

O Papai Noel chegou no dia 8 de dezembro na
cidade e ele vai ficar de plantão na casa

instalada na Praça Nossa Senhora do Carmo
nos dias/horários:

Dias 20, 21 e 22: 17h às 19hDia 23: 9h às 11h
e 17h às 19hDia 24: 17h às 19h
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A verdade é o caminho, o bem é
a ação, o belo é o sentimento. Esta
é a prática para ser feliz. Usem-na.

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
São os votos de Jair Alvarenga.

Estratégia de Saúde da Família em parceria com o CRAS de Tocos do Moji promovem
evento Novembro Azul para conscientização dos cuidados pela Saúde do Homem

Novembro é o mês de destaque pelas
campanhas de conscientização sobre o
câncer de próstata, assinalado como
Novembro Azul. Este movimento busca
cada vez mais reforçar a importância do

diagnóstico precoce. De acordo com o
Instituto Nacional do Câncer (INCA),
mostra que este é o segundo tipo de
câncer mais comum entre os homens.  A
Estratégia Saúde da Família, em parceria

com o CRAS,  promoveram no dia 28 de
novembro um evento cujo objetivo foi
reforçar a importância da prevenção de
doenças e agravos da saúde, onde foi
ministrada uma palestra pelo médico da

ESF Dr. Gustavo Andrade Godoi
Moreira, abordando temas direcionados
a saúde do homem. Foi realizada
verificação de pressão arterial, glicemia
capilar e avaliação nutricional de todos

os participantes. É importante destacar
que o mês de novembro é o mês para a
conscientização e prevenção do câncer de
próstata, porém os cuidados com a saúde
devem manter-se durante todo o ano.

“Filho meu, não te esqueças  da minha Lei e
o teu coração guarde os meus mandamentos.

Porque eles aumentarão os teus dias e te
acrescentarão anos de vida e paz”.

 Provérbios 3:1,2

Por esse ano que termina a comunidade do bairro Santa Cruz;  a Coordenadora da
Escola Antonio Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora
Damaris Oliveira da Silva; os  ex-vereadores  Anilton Pereira da Silva e Antonio
Albano Martins; vereador Valdir Gomes Bonifácio; o Pastor Jair Miguel Franco; a
Associação Comercial de Borda da Mata;  os Conselheiros Tutelares; o
Departamento de Assistência Social; os Funcionários dos Correios; os Funcionários
do Fórum; o Investigador Policial José Roberto da Silva; a Pastelaria Tia Lourdes;
o jornal e a gráfica Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz  e também José
Geraldo Gomes,   Marco Antonio Meirelles Crispim, Leny de Meirelles, Silvio Pedro
Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez Medeiros, Wilma da
Fábrica de Calcinhas, a ex-vereadora Magali das Graças Ribeiro, homenageiam o
Comissário de Menor, Jair Benedito de Souza, pelo trabalho que é feito em seu
bairro, desejando a ele e toda sua família um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Orquestra de Viola Raízes de Tocos do Moji
se apresenta no Expocriar em Pouso Alegre

A Orquestra VIOLA RAÍZES é um projeto para valorizar a viola caipira
e a música de raiz, valorizando também ainda mais a cultura da região e
dando oportunidades a artistas da nossa terra, esse projeto está
começando a dar frutos.

A orquestra de VIOLA RAÍZES apresentou se no dia 02/12 no terceiro
EXPOCRIAR em Pouso Alegre, um evento multicultural.

Próximas apresentações estão por vir, uma delas nas festividades de
final de ano em Tocos do Moji.

Agradecimento:
Eu Tiago Almeida, coordenador do projeto, quero agradecer a Prefeitura

Municipal de Tocos do Moji, que nos deu um grande apoio nos ajudando
no transporte, começando assim com uma parceria muito boa para futuros
projetos.

Texto e fotos: Tiago Almeida

Orquestra de

Viola em

Pouso

Alegre

Paróquia de Tocos do Moji homenageia  Leigos
da Comunidade no encerramento do ano Laicato

Nossa Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tocos do Moji, com a Solenidade de Cristo, Rei do Universo, encerrou o Ano
do Laicato promovido pela CNBB, celebrando uma missa na intenção de todos  os leigos, dentre os quais homenageou alguns
que por muito tempo dedicaram suas vidas pelo crescimento e  fortalecimento espiritual da Comunidade. Foram homenageados:
Floriano  Mariano da Silva, José Ângelo da Rosa, Benedito Jacinto Braga, Rosa de Lima,  Clarice Cantuária da Silva, Adão
Pires dos Santos, José Romualdo, Presidio Romualdo e José Mariano da Silva, a eles foram  entregue uma placa de honra com
os seguintes dizeres: 

 ”A gratidão é a memória do coração, um gesto sublime de amor”.
Encerrando o Ano do Laicato, queremos lhe agradecer pela sua dedicação e trabalhos em nossa paróquia, durante longos

anos.
Deus lhe pague! Que nossa Senhora

Aparecida  cubra com seu manto sagrado.
Eternamente gratos. Pe. Paulo Viera

Âmbar  e comunidades Tocosmojiense.
Aos demais participantes foram

entregues sal e vela, lembrando que
encerrou o ano dedicado ao leigo, mas a
missão de batizados continua: Tornar a
Igreja  viva  em todo lugar e
circunstância como Sal da terra e Luz do
mundo.

Texto e fotos: Paróquia Nossa
Senhora Aparecida
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Que a mensagem de fé e esperança do Natal
renove nossas forças para continuar lutando

no Ano Novo que se aproxima!

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Que este Natal encha os nossos corações de amor e paz.
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Que os sinos do Natal sejam os mensageiros de
boas festas e que o ano novo seja repleto de realizações.

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
São os votos de Jorge Pereira Filho

a todos bordamatenses!!!

Cras de Borda da Mata informa aos alunos do projeto Qualifica
Borda da Mata que certificados já estão disponíveis

A equipe do Cras Sebastiana Marques
de Borda da Mata informa aos alunos
que concluíram os cursos de qualificação
profissional durante 2017 e 2018 e ainda
não retiraram os certificados, os mesmos
estão disponíveis para serem entregues.

· Carreta Senac – Informática;
· Aperfeiçoamento profissional

em operação de processamento de leite

e derivados;
· Qualidade no atendimento ao

cliente;
· Noções básicas de custo e

formação do preço de venda;
· Workshop – Técnicas básicas

de serviços de garçom e garçonete;
· Excelência em vendas;
· Cuidador de idosos.

Comunidade Santo Antônio celebra
novena de Natal no asilo de Borda da Mata

Os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata também estão celebrando a novena de Natal proposta pela
Igreja Católica em preparação ao Natal. A comunidade Santo Antônio está responsável por conduzir as orações semanais no
asilo, motivo de muita satisfação para os senhores e senhoras.
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Cruz é campeã do 4º campeonato de ruas de Tocos do Moji
Aconteceu no dia 01 de dezembro, a grande final do 4º Campeonato de

Ruas de Tocos do Moji, entre as equipes CRUZ  X CENTRO. O placar
terminou em 0x0 e a decisão foi decidida nos pênaltis onde a Cruz  sagrou
se campeã do evento.

A comissão organizadora, agradece a Prefeitura Municipal, por
disponibilizar toda estrutura do evento (premiação, arbitragem,
infraestrutura) e a todos atletas e torcedores, que fizeram do campeonato
tão especial e que também contribuíram com a arrecadação de muitos
litros de leite que será entregue à  APAE de Borda da Mata. O nosso
muito obrigado a todos.

Daniel Veiga Domingues
Tocos do Moji

Menor é apreendido por desacatar
Vigilante na Praça Antônio Megale

No início da noite do dia 15 de novembro, um servidor público municipal, desempenhando a
função de vigilante, com incumbência de não permitir o tráfego de bicicletas na Praça Antônio
Megale, uma vez que tal prática estava colocando em risco os pedestres, principalmente,
crianças e idosos que ali frequentam, de maneira que no decorrer do seu serviço, avistou dois
adolescentes andando de bicicleta na praça, motivo pelo qual deslocou ao encontro deles para
orientá-los, porém antes mesmo que pudesse conversar com eles, um dos adolescentes, veio
em sua direção dando a entender que o atropelaria, até a poucos centímetros do vigilante,
desviou dele, contudo não foi possível evitar que passasse com a bicicleta em cima do pé do
vigilante, causando-lhe dor. O vigilante, mesmo após o ocorrido, ainda tentou conversar com
o adolescente que lhe atingiu, porém à aproximadamente 05 metros de distância, tal adolescente
olhou para trás e riu dele, com ar de menosprezo a sua qualidade de servidor público. Diante
da situação exposta e da impossibilidade de abordar sozinho o adolescente para apreendê-lo,
o vigilante fez contato via 190 com a Polícia Militar e repassou os fatos, sendo que a equipe
de serviço imediatamente iniciou o rastreamento para encontrar tal adolescente, até que a
equipe o encontrou e percebeu que ele ao avistar a viatura policial, fugiu sentido ao bairro
Nova Borda, porém cerca de alguns minutos depois, o adolescente sofreu uma queda da
bicicleta, momento em que foi abordado pelos militares e apreendido pelo desacato ao servidor
municipal. O menor foi conduzido até o quartel da Polícia Militar, onde na presença do seu
representante legal, foi realizado o registro da ocorrência.

Veículos são removidos pela Polícia Militar de Borda da Mata
Menor de idade tem motocicleta removida – Durante patrulhamento preventivo na tarde do
dia 25 de novembro, a equipe de policiais militares, abordaram uma motocicleta, e ao solicitar a
CNH do condutor, este disse que era inabilitado, uma vez que era menor de idade. O condutor
apresentou CRLV com exercício 2018, motivo pelo qual foi lhe dado oportunidade de apresentar
um condutor devidamente habilitado para conduzir a motocicleta abordada, sem que fosse
necessário realizar a remoção, contudo após diversas tentativas inclusive ligações telefônicas
por parte do condutor, não logrou êxito em conseguir algum habilitado para condução da
motocicleta. Diante o exposto, a motocicleta foi removida ao pátio do DETRAN, além de ser
lavradas as devidas AIT´s.
Remoção de veículo por CRLV com exercício em atraso – Na manhã do dia 28 de novembro,
durante blitz de trânsito, foi abordado pela equipe de policiais, um veículo e ao ser solicitado os
documentos de porte obrigatório o condutor apresentou o CRLV com exercício 2017, sendo que
por esse motivo, o veículo foi removido ao pátio do DETRAN e lavrada a devida AIT.
CRLV com exercício em atraso e condutor inabilitado – Durante blitz de trânsito, na manhã
do dia 28 de novembro, a equipe de policiais abordou um veículo e ao ser solicitado os documentos
de porte obrigatório ao condutor, este não apresentou o CRLV, sendo pesquisado a placa do
veículo via sistema informatizado, momento em que foi identificado que o exercício estava em
atraso desde 2012 e que o condutor era inabilitado. O veículo foi removido ao pátio do DETRAN
pela falta de licenciamento e lavradas as devidas AIT´s.

Usuários de entorpecentes são presos/apreendidos
 pela PM de Borda da Mata

Uso de Drogas - Na noite do dia 29 de novembro, durante operação antidrogas em diversos
pontos da cidade, foi visualizado que dois indivíduos estavam sentados e que um deles
dispensou algo ao solo assim que viu a viatura policial, imediatamente foi realizada abordagem
aos suspeitos, momento em que foi localizado no chão próximo aos abordados, 05 pedras
de crack. O cidadão que dispensou a droga é menor de idade e assumiu a propriedade do
entorpecente. Os cidadãos foram conduzidos até o quartel PM, onde foi realizado o registro
da ocorrência na presença do responsável legal do menor apreendido.
Uso de Drogas – Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Nossa Senhora Aparecida,
a equipe de policiais militares, visualizaram um veículo e que o condutor ao ver a aproximação
policial, desviou sua rota repentinamente, gerando suspeição. A equipe deslocou atrás do
veículo, conseguindo realizar a abordagem, e durante busca pessoal no condutor, foi
encontrado em sua carteira uma bucha de maconha armazenada em invólucro de plástico.
Diante do ocorrido, o cidadão foi conduzido preso até o quartel PM, onde foi realizado o
registro da ocorrência.

Cidadão é preso pela PM de Borda da Mata, por
mandado de prisão em aberto e por conduzir

motocicleta em estado de embriaguez no Distrito do Cervo
A Polícia Militar realizava policiamento em um evento no Distrito do Cervo, zona rural

de Borda da Mata, sendo informada que em local adverso do evento, porém no mesmo
distrito, estaria ocorrendo um baile funk em via pública, sendo que uma equipe de policiais
militares, deslocou para tal local, sendo que ao chegarem, avistaram um cidadão conduzindo
uma motocicleta sem uso de capacete de segurança. Imediatamente a equipe tentou abordá-
lo, dando ordem de parada, porém não acatado pelo condutor, o qual acelerou a motocicleta,
e tentou evadir do local conduzindo o veículo pela calçada, colocando em risco as diversas
pessoas que se encontravam na rua e na calçada, e também chocou em um cavalo, que estava
preso a uma charrete na mesma calçada. Mesmo com a batida no animal, o condutor mesmo
se desequilibrando, continuou sobre a motocicleta e acelerando-a, entretanto, por ter atingido
o animal, arrastou algumas cordas da charrete, de maneira que um segurança privado que
concedia apoio aos militares no evento, puxou tal corda fazendo que ele perdesse o controle
da motocicleta, caindo na calçada, sendo imobilizado por um dos militares e demais
seguranças. Após a abordagem e consulta em sistema específico, a equipe de policiais
constatou que havia um mandado de prisão em desfavor do condutor da motocicleta, sendo
lhe dado voz de prisão por este motivo e por condução veicular com sinais de ingestão de
bebidas alcoólicas, uma vez que ele estava com os sintomas de embriaguez bem aparente.
Também foi constatado que o veículo estava com o licenciamento em atraso (CRLV 2016),
sendo apreendidos a CNH e o CRLV exercício 2016 do veículo, e este removido para o pátio
credenciado do DETRAN/MG, bem como foram lavradas as devidas AIT´s. O cidadão foi
conduzido preso até o quartel PM, onde foram tomadas as providências cabíveis.
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A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Que a luz divina ilumine

o seu caminho neste e em

todos os Natais que virão.

Boas Festas!

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

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

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Que o espírito de

confraternização natalina

encha a sua casa e a sua

família de boas energias.

Feliz Natal e Boas Festas!

Que neste Natal aquela magia toda guardada

durante todo o ano venha presente nos corações

daqueles que festejam o amor.

Que não apenas seja uma comemoração,

mas um início para uma nova geração.

O Natal simboliza nova vida,

pois nele comemoramos o nascimento do

Homem que modificou a nossa

maneira de ver o mundo.

Trazendo-nos amor e esperança.

Que neste Natal sejam confraternizados

todos os desejos de um mundo melhor.

Que todos estabeleçam um

novo vigor de humanidade.

E que nada seja mais forte do que a união

daqueles que brindam o afeto entre eles.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo, são os votos

de Toninho Rodrigues e Zé Armando

a todos tocosmojienses!!!

“O Auto Posto Portal das Amoreiras
(Posto BR) está contratando jovem
aprendiz com a idade entre 18 a 24
anos, interessados ir até local para

melhores informações”.

Marcha para Jesus 2018 em Borda da Mata reúne centenas de pessoas
O Conselho de Pastores e Ministros

Evangélicos de Borda da Mata  projetou
e realizou a Marcha para Jesus edição
2018, que aconteceu no dia 1º de
dezembro, e reuniu centenas de pessoas
de Borda da Mata e cidades vizinhas,
como Pouso Alegre, Sivianópolis,
Senador Amaral, Bom Repouso,

Jacutinga, Careaçu , Lindóia e
Cosmópolis-SP. O evento contou com a
participação no palco montado na Praça
Antônio Megale de membros de igrejas
locais e visitantes bem como bandas
regionais como Banda  100%Jesus,
J.Marcal Tarsis Vilhena e Banda
Herdeiros do Altíssimo, Conjunto

Vencendo em Cristo de Piranguçú-MG,
Conjunto Unidos em Cristo, Conjunto
Justificados pela Fé e Coral Unificado de
Borda da Mata. O preletor da noite foi o
Pr. Willian Ferreira de Monte Sião.  O
encerramento do evento ficou por conta
do cantor gospel Elias Silva, que além de
cantar louvores ao Senhor,  mostrou-se

muito simpático e atencioso autografando
e tirando fotos com todos. A organização
já projeta nova edição do evento e formula
agradecimentos aos colaboradores e
apoiadores:  A Prefeitura Municipal na
pessoa do Prefeito André Marques,  a
Câmara Municipal na pessoa do
Presidente Waldir (Dil) e Vereador Moacir

da Pastelaria . Também ao Comando do
5º Pelotão da Polícia Militar,  Sr. Ten.
Guilherme, Sargento Luiz e Cabo  Eduardo
Costa, componentes da viatura que
realizaram escolta e controle do trânsito.
A diretoria do Conselho agradece a todos
e roga a Deus que dê a devida recompensa
com incontidas bênçãos do Céu.

Marcha para Jesus em Borda da Mata

Artista desenha tela com a imagem da Basílica da praça de Borda da Mata

O artista plástico J. Laércio levou o estúdio foi para a rua
e está desenhando a Basílica Nossa Senhora do Carmo da
Praça Antônio Megale. A arte começou no dia 29/11/2018,
depois ele voltou no dia 06/12 e o desenho já estava quase
pronto. Todos que passaram pela praça paravam para
admirar o desenho realizado ao vivo!

Laércio tem trabalhos em telas, papeis, paredes e também
em igrejas “Tenho trabalhos na Basílica de Borda da Mata
e também na igreja matriz de Tocos do Moji. Minha
especialidade são figuras humanas.” Mas a reprodução
de monumentos também está perfeita!

Shows de Aniversário da Cidade
e Final de Ano em Tocos do Moji

Dia 29/12 Sábado
Às 20h30 - Lira Tocosmojiense.

Às 23h - Show com Marcos e Douglas, logo
após DJ Rafa.

Dia 30/12 Domingo
Às 10h30 - Orquestra Viola Raízes

Às 22h - Show com a Banda Faixa Nobre
Dia 31/12 Segunda-Feira

Às 23h30 - Show da Virada Com a
Banda Novo Estilo.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 116/2017

“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Benedito Rodrigues Lopes a antiga rua ‘Projetada 06’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte,

que se inicia na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, Bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 117/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Deolindo José Machado a antiga rua ‘Projetada 03’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte, que

se inicia na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes,  Bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 118/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Castorino Sabino de Pádua a antiga rua ‘Projetada 02’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte,

que se inicia na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 119/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Pino Soldani a antiga rua ‘Projetada 04’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte, que se inicia

na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, Bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 120/2017
“Dá nome de rua no bairro que menciona e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Luiz dos Santos a antiga rua ‘Projetada 05’ LOTEAMENTO Jardim Novo Horizonte, que se inicia

na Rua Vergínia Rodrigues de Lima e termina na divisa da propriedade de José Benedito Gomes, Bairro Santa Cruz.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 04 de dezembro de 2017.

Proposição de Lei nº 122/2017
“Ratifica a alteração do contrato de programa de consórcio intermunicipal de saúde da Microrregião do alto do Rio Pardo –

CISMARPA e altera a Lei Municipal nº 1.866/2014”.
O Povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade

de Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.:
Art. 1º - Fica Ratificada a alteração do Contrato de Programa do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA

MICRORREGIÃO DO ALTO DO RIO PARDO, que altera o quadro de pessoal, aprovada pela Assembleia Geral em 19 de julho de
2017, nos termos do anexo que integra esta Lei.

Art. 2º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 1.866 de 26 de agosto de 2014, passa a vigorar acrescido do §3º, com a seguinte
redação:

“§3º Além da contribuição constante do Contrato de Rateio, fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços
excedentes para atendimento das urgências e demandas reprimidas identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nos
termos da Lei Federal nº11.107, de 06 de abril de 2005, artigo 2º, §1º, inciso III”.

Art. 3º  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 18 de dezembro de 2017.

Talvez o melhor enfeite de Natal seja distribuir um
grande sorriso por todos que amamos. Boas Festas!!!

São os votos de Marcela Mary dos Santos Monteiro.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Viver é aceitar cada minuto como
um milagre que não
poderá ser repetido.

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

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

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

Que este Natal lhe traga

muita felicidade para todos

os dias do Ano Novo.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Fé e esperança são as luzes que
devem nos iluminar nesta época

de reflexão. Boas Festas!

Prefeitura de Borda da Mata realiza construção
de pontes em bairros do município

No mês de novembro, o Departamento Municipal de Obras concluiu a construção de
uma ponte no bairro rural Gaspar. Desde o início do mês de dezembro, os serviços de
construção de ponte estão próximos à antiga Estação Ferroviária.

Bairro Gaspar

Bairro Estação
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Cras vai montar cinema na praça de Borda da Mata no dia 13 de dezembro

Com a exibição do filme Extraordinário, a equipe do Cras e do Departamento de Desenvolvimento Social vão montar um cinema na Praça Nossa Senhora do Carmo, próximo ao
Coreto. O evento vai acontecer no dia 13/12, quinta-feira, a partir das 20h.

Traga a sua família, amigos e a sua pipoca!

Turmas concluem curso de costura oferecido pela Prefeitura em Borda da Mata

Na última sexta-feira, dia 30/11/18, duas turmas concluíram o curso de Costura Industrial do Vestuário, ministrado pelo Senai
em Borda da Mata, por meio do projeto Qualifica Borda da Mata, uma parceria da Prefeitura com o Funemp (Fundo Especial do
Ministério Público).

Inscrições abertas para mais 30 vagas
Em janeiro de 2019, tem início mais duas turmas do Curso de Costura em Borda da Mata. As aulas começam dia 7 de janeiro

e vão até meados de março. Com  duração de 200 horas, são cerca de 3 meses com aulas todos os dias, no período da tarde ou
da noite. As inscrições acontecem de 10 a 20 de dezembro no Cras Sebastiana Marques.

Advogada de BH ganha
até R$ 4,5 mil por mês

hospedando cachorros em casa
Lorena Souza é Anfitriã do aplicativo

DogHero enquanto estuda para concursos

Recém-formada em Direito, Lorena
Souza, 33 anos, tem um objetivo
profissional claro: passar em concursos
na área jurídica. Mas, para isso, ela
precisa de tempo hábil para estudar e,
ao mesmo tempo, de uma renda para se
manter e fazer os cursos necessários.
Apaixonada por cachorros, a advogada
é mãe de Nick e Amy, um pequeno casal
de Yorkshires. O momento que vive e a
paixão por animais foram a junção
perfeita para Lorena se tornar Anfitriã
da DogHero, aplicativo que conecta pais
de cachorro a anfitriões que hospedam
o pet em casa. Além de trabalhar de casa,
fazendo o que ama e conseguindo
conciliar os estudos, ela fatura, em
média, R$ 2 mil por mês hospedando
cães — em meses de alta temporada
chega a R$ 4,5 mil.

Desde de dezembro de 2017 na
DogHero, Lorena conta com a ajuda da
mãe da tia: elas auxiliam na limpeza, na
agenda e estão sempre por perto durante
o pré-encontro - quando o tutor escolhe
ir à casa do anfitrião antes com o pet
para conhecer o local e conversar para
entender se o cachorro se adaptará
durante o tempo em que ficará
hospedado - e no momento de receber
os cães para a hospedagem. “Eu sempre
amei animais, comecei a fazer veterinária,
mas tranquei o curso. Quando terminei
a faculdade de Direito precisava ficar em
casa para estudar”, explica Lorena.

Assim como Lorena, 900 pessoas
fazem uma renda extra trabalhando em
casa, cuidando de cachorrinhos como
Anfitriões da DogHero em Minas Gerais.
Atualmente, há 35.000 cães cadastrados
no app no estado. “A DogHero é uma
comunidade de loucos por cães, que
ainda ajuda os apaixonados por cachorro
a fazer renda extra, fazendo aquilo que
amam”, diz Eduardo Baer, co-fundados
e CEO da DogHero.

Para se tornar anfitrião é preciso
cumprir requisitos de segurança da
residência e realizar testes de

conhecimentos sobre cães. Cerca de
20% dos candidatos são aprovados.
Além de responderem um formulário
online que leva cerca de duas horas, a
empresa pede fotos dos ambientes da
casa, para ter certeza de que o cão estará
seguro e bem cuidado. Além disso, após
a aprovação, o app disponibiliza cursos
online (Escola de Heróis): os anfitriões
assistem às aulas e realizam as provas
para aprimorar os conhecimentos sobre
os cuidados com os cães. Ao final, os
escudos das conquistas são inseridos
no perfil de cada anfitrião.

“Nestes nove meses que estou na
DogHero, nunca fiquei um dia sem
hospedar um cãozinho. Gosto de mostrar
para os tutores que moro com minha tia
e minha mãe, assim sabem que o filho
deles jamais vai ficar sozinho”, diz
Lorena, que tem mais de 200 avaliações
e 47 clientes fiéis. A DogHero foi lançada
em 2014 por Eduardo Baer e Fernando
Gadotti e está presente em mais de 750
cidades no Brasil, Argentina e México.
Hoje, o aplicativo é a maior empresa de
serviços para cães da América Latina e
possui de 16 mil anfitriões e
passeadores.

Sobre a DogHero
Disponível para Android, iOS e web,

a DogHero é a maior empresa de
serviços para cães da América Latina.
Pela sua plataforma, conecta pais de
cachorro a anfitriões que hospedam
cães em casa. Atualmente, o aplicativo
conta com mais de 16 mil anfitriões em
750 cidades no Brasil, Argentina e
México que passam por um extenso e
rigoroso cadastro e recebem orientação
adequada. Em 2018, a startup foi
listada no ranking das “100 startups
to watch”, resultado de uma parceria
entre as revistas PEGN e Época
Negócios e a Corp.vc. A DogHero foi
fundada em 2014 por Eduardo Baer,
que atua como CEO, e por Fernando
Gadotti, CFO da startup.
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Borda da Mata realiza FESTAR GASTRONÔMICO 2019 durante o mês de janeiro

A segunda edição do Festar Gastronômico de Borda da Mata acontece de 2 a 27 de janeiro de 2019. As inscrições para participar do evento já estão abertas e vão até o dia 13 de dezembro na Prefeitura Municipal.
O festival consiste na competição de pratos elaborados pelos estabelecimentos da cidade, com o objetivo maior de promover, valorizar e divulgar a gastronomia local, de modo a oferecer pratos especiais ao público,
que representem a culinária tradicional, buscando atrair, não apenas os consumidores habituais, mas principalmente novos clientes. Mais importante que a competição entre os estabelecimentos, o que se busca
é criar interativida e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico.

Da primeira edição em 2018 para a segunda edição, algumas modificações foram consideradas no regulamento, o qual está disponível no site da Prefeitura para consulta (www.bordadamata.mg.gov.br).
Todos os estabelecimentos que preparam o alimento no local estão aptos a participar, entre eles: bares, botecos, pesqueiros, pizzarias, pastelarias, lanchonetes e restaurantes de Borda da Mata (devidamente

regularizados conforme a legislação municipal com a apresentação de alvará de funcionamento e alvará sanitário);
Se você tem um estabelecimento e prepara os pratos, participe do Festar Gastronômico. As inscrições vão até o dia 13 de dezembro. Todas as informações do evento e como vai funcionar estão no site e também

no Facebook da Prefeitura, ou ainda, se alguém tiver dúvidas, basta ir até a Prefeitura que explicamos.
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