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Bom Repouso realizará Festa Beneficente em
prol do Hospital Regional de Pouso Alegre

A Festa será dia 24 de fevereiro e terá sorteio de uma Moto 0KM
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              15 - 28
Março                   15 - 29
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 28
   Julho                  15 - 31
  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12
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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

Homenagem a Tatão Ribeiro
“..Disse-lhe Jesus: Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem

crê em Mim, ainda que morra, viverá; e todo o que vive

e crê em Mim não morrerá...” (Jo. 11,25-26)

Segundo ensinamento de conhecido
provérbio, todo aquele que possui um
amigo é dono de um tesouro. E fortuna
imensa deverá  possuir, com certeza,
aquele que tem como amigo seu primo,
compadre, vizinho,
colega de infância,
companheiro de
pensão na época
universitária, o
dentista da família e
amigo especial de
tantas jornadas?

Este foi meu
caríssimo compadre,
Tatão Ribeiro, de
saudosa memória. Ele
nos deixou na noite do
dia 9 de dezembro e foi
sepultado no jazigo
familiar.

Não há adjetivos
capazes de traduzir sua
personalidade ímpar.
Cristão convicto,
esposo carinhoso, pai exemplar, filho
zeloso, irmão solidário, tio amado por
seus sobrinhos, profissional
competente, dedicado, cidadão
consciente e honesto, enfim, um homem
de bem e agraciado por Deus pelo dom
da fé.

Pessoa admirada e respeitada por
todos nós que tivemos a felicidade de
conviver consigo. Por isso, teve
incontáveis amigos e foi sempre querido
e prestigiado por seu carisma e especial
bondade. Sabia, com seus familiares,
acolher como ninguém seus parentes e
amigos. Deixou muita saudade e será
sempre lembrado com carinho por todos.

A Palavra de Deus, que encima esta
homenagem, nos traz a certeza da

imortalidade e o conforto da fé. Como
revelou Jesus a Marta, no episódio da
ressurreição de seu amigo Lázaro, a vida
do cristão não é tirada, mas
transformada. Teremos na Casa de Deus

morada definitiva,
preparada para nós com
o carinho de um Pai
perfeito e que nos ama.
Muito melhores
condições daquela com
que nós, pais
imperfeitos, gostaríamos
de receber os nossos
filhos.

Este epílogo,
coroamento feliz de
nossa curta passagem
sobre a terra, é que dá
sentido real à vida. Do
contrário, todas as lutas,
trabalhos e sonhos
seriam inúteis, sem valor
algum. O sofrimento vai
cessar; extinguir-se-á a

dor da ausência do ente querido que nos
fere o coração. O Amor, porém, jamais
acabará como nos revela a Sagrada
Escritura. Assim, nosso reencontro no
céu com os entes amados será a posse
definitiva da paz e a plenitude da
felicidade.

Gostaria de finalizar esta singela
homenagem ao querido primo e
inesquecível Tatão, invocando o
magistral epitáfio de Constantino Paleta,
insculpido em mausoléu do cemitério da
saudosa cidade mineira de Juiz de Fora:

“Benditos os mortos que não morrem,

porque continuam a viver em suas obras

meritórias e a sobreviver no coração dos

vivos agradecidos!”
Gustavo Dantas de Melo

Sorteio de Natal – Associação
 Comercial e Industrial de Borda da Mata

No dia 29 de dezembro, foi
realizado o Sorteio de Natal pela
Associação Comercial e Industrial  de
Borda da Mata.

Os ganhadores contemplados
foram sorteados pelas empresas:
Artesanal Teares, Autor Posto Portal
das Amoreiras, Malu Intimidade,
Ótica Boa Visão , Supermercado
Irmãos Machado Rede Maxsul.

Alguns dos ganhadores do Sorteio de Natal da ACIBM

Orquestra de “VIOLA RAÍZES” de
Tocos do Moji abre vagas para o

Curso Instrumentos de Cordas
A Orquestra de “VIOLA

RAÍZES” sediada no  Distrito
Fernandes- Tocos do Moji,

estará abrindo algumas vagas
para o curso de instrumentos

de cordas em 2019.
Quem se interessar, terá até

o final  do mês de janeiro para
ingressar, sendo que terá de

fazer uma prova simples sobre
música, onde veremos em que
naipe você irá se encaixar no

grupo.

Tiago Almeida

Câmara Municipal de Tocos do Moji devolve
mais de 140 mil reais ao Poder Executivo em 2018

A Câmara Municipal da cidade de Tocos do Moji
realizou a devolução de R$ 141.594,30 durante o
exercício financeiro de 2018. A primeira parte, no valor
de 70.000,00 foi repassada ao Executivo no mês de
setembro, e o restante ao final do ano. Todos os
meses, as prefeituras de todas as cidades do país
repassa às câmaras municipais um recurso para
manutenção de suas atividades e pagamentos de
servidores, este repasse é denominado Duodécimo,
e a devolução acontecem uma vez que o Poder
Legislativo (Câmara) economiza em seus
procedimentos administrativos e de manutenção,
sendo que o saldo residual, conforme determina a
legislação, deve ser devolvido ao final de cada ano
ao Poder Executivo , que por sua vez pode revertê-lo
na melhoria do serviço da saúde, segurança e
aprimoramento da educação. O Presidente da Câmara
Municipal, Josué Severino da Silva (Dedé) participou
do ato de entrega do valor através de cheque
simbólico e reiterou a importância da realização de
economias:  “Este saldo remanescente que é
devolvido é de extrema importância, visto o atraso
nos repasses do governo do Estado ao município e a
crise que assola a todos, sendo que o mais importante
é a economia, feita com a redução de horas extras e
diárias com viagens, este dinheiro poderá ser aplicado
na manutenção dos serviços essenciais garantindo
bem estar ao povo.” e também aproveitou do
momento para desejar um ano novo de realizações a
toda população Tocosmojiense. Entrega do cheque a Prefeitura

Bairro rural Bogari recebe
calçamento em trecho da estrada

Na sexta-feira, 07/12/2018, o prefeito André Carvalho Marques
acompanhou a obra de calçamento do trecho da estrada no bairro Bogari.

Com recursos de emenda parlamentar, esta obra sinaliza mais um importante
avanço para os moradores e produtores rurais de Borda da Mata.

“Dê mais valor para quem se importa realmente com“Dê mais valor para quem se importa realmente com“Dê mais valor para quem se importa realmente com“Dê mais valor para quem se importa realmente com“Dê mais valor para quem se importa realmente com

você. Assim terá mais motivos para ser felizvocê. Assim terá mais motivos para ser felizvocê. Assim terá mais motivos para ser felizvocê. Assim terá mais motivos para ser felizvocê. Assim terá mais motivos para ser feliz.”.”.”.”.”
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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

Câmara de Vereadores de Borda da Mata concede 22 Títulos de Cidadão Bordamatense
No dia 12 de dezembro do ano

passado, a Câmara de Vereadores de
Borda da Mata, em sessão solene
concedeu e entregou 22 títulos de
Cidadãos Bordamatenses a pessoas
que se destacam na sociedade pelos
seus trabalhos e contribuem para o
desenvolvimento do município. Foram
22 homenageados, em que antes da
entrega, o Advogado da Câmara, Dr.

Sérgio, falou o motivo por que aquela
pessoa estava recebendo o título de
Cidadão Bordamatense. Cada
vereadores concedeu a honraria a duas
pessoas, sendo a seguinte sequência:

Vereador - Benedito Delfino de Mira
- Homegeados: José Lauro Afonso
Megale e- Bernardo Augusto Pereira
Norte; Vereadora -Cláudia Alfano
Flauzino – Homenageados -  Jucemar

Pereira de Siqueira e Nivaldo Pereira de
Siqueira; Vereador - Jair Antônio de
Alvarenga – Homenageados - Petrus
Alves de Paiva e Vilton Silva Sampaio;
Vereador - João Roberto Pereira –
Homenageados - Edvaldo Moreira da
Silva e Gildo Azi de Lima; Vereador -
Jorge Pereira Filho – Homenageados -
Carlos Eduardo Ferreira Gonçalves e
Sérgio José de Toledo; Vereador - Luiz

Antônio Cardoso Arruda –
Homenageados - Bruno Negrão
Vasconcelos e  Patrícia Marcondes
Venâncio dos Santos Marques;
Vereador - Luiz Carlos da Silva –
Homenageados - Acácia Ribeiro da
Silva Oliveira e  Lúcia Maria Elizandra
Silva Garcia; Vereador - Luiz Carlos
Pinheiro – Homenageados - Douglas
Thadeu Mianti e Rodinei Pinheiro

Duarte; Vereadora - Marcela Mary dos
Santos Monteiro – Homenageados -
Adolfo Souza Costa Júnior e  Francisco
Miguel da Costa; Vereador - Moacir
Donizete de Carvalho – Homenageados
- Lidia Sulpino de Sá e Robério Simão;
Vereador - Waldir Gomes Bonifácio –
Homenageados -  Rosaly Esther Vilas
Boas Matozzo e Wagner Nunes
Poveda.

Jair e Petrus

Dil e Rosaly Marruco e Dr. Bernardo Marruco e Laurinho

Cláudia e Nivaldo Cláudio e Jucemar

Dil e Wágner

Jair e Vilton

Roberto e Edvaldo Roberto e Gildo Jorginho e Carlos Jorginho e Sérgio

Luiz Carlos e Douglas

Macalé e Patrícia Carlão e Acácia Carlão e LúciaMacalé e Bruno

Luiz Carlos e Rodnei Marcela e Adolfo Marcela e Chico da Arno

Moacir e Lídia Moacir e Robério

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

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

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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130A POPULAR - 3445-2130
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Falece o Ex-Prefeito de Monte Sião
e ex-vereador em Borda da Mata
João Carlos Barbosa, conhecido

como “João da Borda”

No dia 02 de janeiro, Monte Sião foi
surpreendida com  a triste notícia do
falecimento de João Carlos Barbosa.

Seu corpo foi velado na Câmara
Municipal de Monte Sião, onde
permaneceu até as 9 horas da manhã do
dia 03, em seguida o Ex. Prefeito foi
velado na Câmara Municipal de Borda
da Mata e seu sepultamento foi às 16
horas em Borda da Mata.

Biografia de João Carlos Barbosa

Nasceu na cidade de Borda da Mata,
casado, pai de dois filhos e vó de três
netos. Empresário e formado como
Técnico em Contabilidade.

Exerceu atividades no extinto Banco
da Lavoura de Minas Gerais; foi Gerente
do Escritório Jurídico e Contábil Silva
em Monte Sião e posteriormente sócio
proprietário do Contábil São José Ltda.
Empresa Cidadã.

Foi vereador na cidade de Borda da
Mata no período de 1977 a 1981. Em 1982
foi o vereador mais votado em Monte
Sião, posteriormente Prefeito Municipal
da mesma cidade, no período de 1983 à
1985.

Foi agraciado pela Câmara Municipal
de Monte Sião com o Título de Cidadão
Monte- sionense em 15 de novembro de
1993 e participou da Comissão
organizadora do Prêmio Produtividade
Rural de Monte Sião, pelo Ministério da
Agricultura, realizado em 1984. Foi
Diretor Municipal de Finanças em 1997
e Diretor de Compras Municipal de
Monte Sião em 1988. Participou ainda
de diversos cursos de Treinamento de
líderes, Seminários, Congressos,
Conferências, etc.

Sua trajetória rotária- de 1991 a 2018-
27 anos

Em 10 de abril de 1991, ingressou como
fundador e Associado Representativo
do Rotary Club de Monte Sião,
exercendo diversos cargos e Presidente
do clube no ano rotário 1997-98;

Participou da Assembleia do Rotary
International, em Anaheim, Califórnia,
EUA, em fevereiro de 2002.

Governador do Distrito 4560, no ano
rotário 2002-03 sob o lema: “Plante
Sementes do Amor”;

Conselheiro Pessoal do Governador
Aroldo Campos no ano rotário 2004-05,
ano do Centenário do Rotary;

Associado Honorário do Rotary Club
Pouso Alegre- Das Geraes;

Incentivador do Banco de cadeira de
rodas, muletas e andadores do Rotary
Club de Monte Sião, que em 10 anos
distribuiu de forma gratuita mais de 800
unidades sem custo algum às pessoas
que necessitavam;

Encorajou e incentivou a construção
da APAE de Monte Sião desde o início,
trabalhando incansavelmente em

eventos promovidos para arrecadar
fundos, hoje atende dezenas de crianças
com necessidades especiais;

Participou de todas as Conferências
do Distrito 4560, exceto a de 2015 por
motivo de saúde e também Conferências
de outros distritos;

No ano rotário de sua governadoria,
foi fundado o Rotary Club Pouso Alegre
Das Geraes, apadrinhado pelo Rotary
Club de Monte Sião;

Teve participação em diversas
Assembleias Distritais, PETS,
Seminários, REGOCENTROS e
Institutos Rotary do Brasil;

Participou da Convenção
Internacional do Rotary em Barcelona –
Espanha no ano de 2002;

No ano rotário 2015-2016, teve a
honrosa escolha e convite para ser o
Patrono da 45ª Conferência do Distrito
4560, a “Conferência do Presente”, do
Governador Paulo Roberto Ramos,
realizada em Caxambu. Nome, aliás,
recebido com aprovação e alegria pelo
Egrégio Colégio de Governadores do
Distrito.

É detentor do Título “Companheiro
Paul Harris” com um Rubi. Sua esposa
Marta, também rotariana, possui o Título
“Paul Harris” com cinco safiras.

João Carlos é Membro da “Sociedade
Paul Harris”.

Homenageado com a Medalha
“Guaracy de Castro Nogueira” em
reconhecimento pelo trabalho
humanitário e social feito no distrito
4560.

Recebeu do Rotary Internacional a
maior homenagem que concede aos seus
membros pelos serviços prestados à
Humanidade: o Reconhecimento “Major
Donor”, durante a abertura  da 47ª
Conferência “Rotarianos fazendo a
DIFERENÇA”, realizada em maio de
2018.

Os Companheiros do Rotary Club de
Monte Sião se manifestaram e deixam
uma mensagem.

“Você partiu de repente, e de repente
nosso mundo ficou sem cor, sem o brilho
do seu sorriso, sem o conselho que nos
animava nos momentos difíceis, sem o
exemplo de trabalho social.

Foi um grande homem que deixou
como exemplo a dedicação aos mais
necessitados, aos mais simples e a quem
sempre precisava de ajuda.

Foi-nos um grande privilégio tê-lo
conhecido e ter convivido com você, e
nos confortam todas as lembranças que
guardamos de você companheiro. 

Para sempre lembraremos e sentiremos
saudades suas. 

Até sempre e descanse em paz amigo!”

Fonte: Site Tonogiro

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.

“Dizem que tudo que vai volta. Acho que
meu dinheiro se perdeu pelo caminho.”

“Se a vida fosse fácil, bebê
não nascia chorando.”
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Aniversário de Tocos do Moji e Réveillon são comemorados com muita festa
As festividades de final de ano em

Tocos do Moji conta também com a
comemoração de sua emancipação
político-administrativa, que aconteceu
no dia 29 de Dezembro de 1995 através
da lei Estadual 12.050, assinada pelo
então governador Eduardo Azeredo.

São 23 anos de emancipação e 22 de
administração com grandes
conquistas. O Prefeito Toninho
Rodrigues em breves palavras no
palco da festa, deixou sua mensagem
de fé e esperança, e desejou a todos
os munícipes e visitante um Feliz 2019.

No dia 29 de dezembro sábado
aniversário da cidade, às 21h, a Lira
Tocosmojiense executou o Hino
Municipal e muitas outras musicas do
seu repertório. Às 23h Show com
Dupla  Marcos & Douglas, logo após
DJ Rafa. No dia 30 domingo, às 11h,

Apresentação da Orquestra de Viola

Raízes e às 23h, Show com Faixa

Nobre .  Na segunda-feira, 31 de
dezembro, foi a Banda Novo Estilo, a
qual alguns segundos antes da meia
noite convidou a todos para a
contagem regressiva para brindar o

ano novo.
O Departamento de Turismo

agradece a toda população e visitantes
que fizeram presentes em mais esse
evento e também a Polícia Militar - MG
na pessoa do Sargento Dayvid Roges
Vieira.

Trilhando Tocos do Moji 2018
Evento Beneficente arrecada mais de 15 mil reais em Prol de Causas Solidárias

O Evento Trilhando Tocos do Moji
ocorreu no dia 16 de dezembro e
movimentou o final de semana na cidade
de Tocos do Moji, trazendo visitantes
amadores de várias modalidades de
esportes, com as modalidades
Motocross (Organizado pela Equipe
Roia), Mountain bike (Equipe Rasga

Coxa), e Off-Road (Jeep e Gaiola) Equipe
Joaninha Off-Road.

Promovido com o intuito de angariar
fundos para manutenção da saúde do
companheiro Richard, amigo membro da
Equipe, praticante do esporte
Motocross, vítima de um acidente
automotivo que recebeu o cheque no

valor de 10 mil reais; o gesto concreto
de final de ano também foi em prol da
entidade assistencial que atende a
cidade de Tocos do Moji, APAE Borda
da Mata, que teve sua sede furtada
recentemente e recebeu a importância
de 5 mil reais para manutenção das
atividades educativas; e Rádio

comunitária de Tocos do Moji, um mil
reais, que auxiliou na divulgação do
grandioso evento. Os organizadores
agradecem e prestam contas a todos
envolvidos de maneira direta ou indireta
que trabalharam para a  realização e
adquiriram a rifa da gaiola Cross sorteada
durante o acontecimento do evento,

efetivando um ato de solidariedade e
amor ao próximo além de contar com a
presença de turistas de toda região,
fomentando o comércio local e
proporcionando entretenimento a toda
população.  ”Quem não vive para

servir, não serve para viver!”

 Texto e fotos: Vitor Alves de Mira
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Alunos de 4º e 5º anos da Rede Municipal de
Borda da Mata são premiados na OBMEP – Nível A

A Rede Municipal de Educação
participou da 1ª Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas –
OBMEP - Nível A. Esta modalidade é
para alunos de 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental e já na primeira edição, os
estudantes se destacaram. A
Administração Municipal parabeniza as
escolas, os diretores, os professores e
todos que compõem a Rede Municipal,
principalmente os alunos pela dedicação
e empenho.

Nas quatro escolas municipais de
Borda da Mata, os alunos com as maiores
pontuações em cada sala receberam do
prefeito André e da diretora municipal
de Educação Nice, certificados e/ou kits
personalizados como incentivo pelo
bom resultado. Dentre as maiores notas,
cinco alunos gabaritaram a prova e
alcançaram a nota máxima.

São os estudantes:

Na Escola Municipal Professora Diva

Ribeiro

Yankee Cantuária Pereira – 4º ano A –
professora Rosilei

Jhonathan Willian Borba Godoi – 4º
ano A – professora Rosilei

Paola Dias Pereira – 4º ano B –
professora Érica

Matheus Gabriel Ribeiro Rosa – 4º ano
B – professora Érica

Heloiza de Oliveira Lima – 4º ano C –
professora Angélica

Arthur Benites Soares – 5º ano A –
professora Dalva

Na Escola Municipal Antônio

Marques da Silva

Sabrina Pereira Andrade – 4º ano –
professora Claudiane

Gabriel Alcântara – 5º ano – professora
Wéllena

Ana Clara de Lima – 5º ano –
professora Wéllena

Kaylaine Vitória da Silva – 5º ano –
professora Wéllena

Kauãn de Lima Caetano – 5º ano –
professora Wéllena

Na Escola Municipal Benedita Braga
Cobra

Matheus Pereira Verni – 5º ano –
professor Fernando

Na Escola Municipal Francisco de

Souza Costa

Marcos Vinicius de Moraes Ferreira –
4º ano A – professora Rosenéia

Lavynia Emanuele Albano – 4º ano B
– professora Izabel

Luiz Guilherme Feliciano Araújo – 5º
ano A – professora Rosa

Viviam de Fátima Martins – 5º ano A –
professora Rosa

Gustavo Fernandes do Couto – 5º ano
B – professora Pricila

Escola Municipal

Antonio Marques da

Silva

Escola

Municipal

Francisco

Marques

da Costa

Escola

Municipal

Professora

Diva

Ribeiro

dos Santos

Escola

Municipal

Benedita

Braga

Cobra

Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata

Remoção de veículo por estacionar em frente à

garagem e por estar com CRLV em exercício em atraso
– A equipe de policiais de serviço na tarde do dia 07 de dezembro, foi acionada por
um morador da área central, o qual relatou que havia um veículo estacionado em
frente à sua garagem impedindo a entrada de seu veículo. De imediato, a equipe
deslocou até o local e constatou a infração de trânsito, de maneira que em alguns
minutos após a chegada dos policiais, um senhor se apresentou como proprietário
do veículo e que iria sanar a irregularidade, porém ao ser solicitado sua CNH e o
CRLV do veículo, foi constatado pela equipe que o proprietário do veículo era
inabilitado e que o veículo estava com o licenciamento em atraso (2017), ficando
impossibilitado de sanar a irregularidade, motivo pelo qual 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 tarde do dia 14 de dezembro, a equipe de policiais
abordaram uma motocicleta e ao ser solicitado os documentos de porte obrigatório
ao condutor, este não apresentou o CRLV, não sendo possível efetuar a pesquisa
no sistema para verificação do licenciamento, uma vez que a placa do veículo era de
outro Estado, já a consulta do condutor do veículo foi realizada, constatando que
ele era inabilitado. Além das infrações citadas, os pneus do veículo estavam gastos
além das marcas de segurança, tornando-o ineficaz. Diante das infrações de trânsito
constatadas, o veículo foi removido ao pátio do DETRAN e lavradas as devidas
AIT´s.

Usuários de entorpecentes são presos/apreendidos

pela PM de Borda da Mata

Uso de Drogas – Durante patrulhamento na tarde do dia 10 de dezembro
pela rua Francisco Fagundes, a equipe de policiais avistou uma mulher fazendo uso
de entorpecente, de maneira que tal mulher ao perceber a aproximação da viatura,
tentou dispensar um cigarro de maconha que estava consumindo, porém antes
disso ela foi abordada. A mulher foi conduzida presa até o quartel PM, onde foi
realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Na tarde do dia 14 de dezembro, a equipe de policiais
patrulhavam pela rua Francisco Marques da Costa, momento em que depararam
com um cidadão em atitude suspeita, o qual foi abordado e ao ser realizado busca
pessoal, foi localizado dentro do bolso direito da bermuda em que trajava, 02 cigarros
de maconha, e que segundo o abordado, era para seu consumo próprio. Diante do
ocorrido, o abordado foi conduzido preso até o quartel PM, onde foi realizado o
registro da ocorrência.

Tráfico de Drogas – Durante blitz de trânsito próximo à local conhecido
pela mercancia de tráfico de drogas, foi abordado um veículo em que o condutor ao
avistar a blitz policial montada, tentou escapar. Desta forma, a equipe, sem perder o
veículo do campo visual, bem como, os ocupantes, foi ao encalço onde ao chegar a
menos de 5 metros de distância, visualizamos um objeto sendo lançado pela janela
do veículo lado do carona, no mato adjacente. De imediato, foi dada ordem de
parada para abordagem ao veículo, sendo acatada a ordem, e desceram do veículo
três cidadãos, os quais foram submetidos à busca pessoal, onde foi encontrado
com um dos ocupantes a quantia de R$ 730,00 em espécie, valor que o abordado
não soube informar a procedência. Com outro ocupante foi encontrando em no
bolso de sua bermuda, 09 micropontos de LSD e R$ 470,00 em espécie, com
procedência também duvidosa. Com o terceiro ocupante, foi encontrado um
“dichavador de maconha” e um cachimbo utilizado para consumo de maconha, com
resquícios deste entorpecente em seu interior. Foi realizado uma busca no interior
do veículo, sendo encontrado no porta luvas, uma faca com resquícios de maconha.
Os militares fizeram uma varredura próximo ao local em que eles dispensaram um
objeto pela janela do veículo antes da abordagem, sendo encontrado um caixa de
celular contendo em seu interior um tablete de maconha e uma balança de precisão.
Diante do ocorrido, o veículo foi removido para o pátio do DETRAN e os abordados
receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo todos conduzidos
presos até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Durante patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora de
Fátima na madrugada do dia 31 de dezembro, a equipe de policiais de serviço deparou
com duas mulheres em atitude suspeita próximo à um local comumente denunciado
por crime de Tráfico de Drogas, de maneira que com o auxílio de uma policial feminina
que compunha a equipe, ambas foram submetidas à busca pessoal, sendo
encontrado 08 pedras pequenas de substância análoga à crack em posse de uma
das abordadas. As abordadas se tratavam de uma maior e outra menor de idade, de
maneira que as drogas estavam em posse da maior de idade, porém ambas admitiram
que adquiriram juntas e que fariam uso do crack juntas. Foi realizado contato na
residência da menor de idade, sendo que seu genitor foi acionado e acompanhou
toda ocorrência. A menor de idade foi apreendida e a maior presa, e ambas conduzidas
até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.
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Coreto de Borda da Mata recebe apresentações musicais durante o mês de dezembro

Em dezembro, o Coreto da Praça Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, recebeu apresentações musicais que animaram os bordamatenses e visitantes
no final do ano. A programação começou com a chegada do Papai Noel, na Parada de Natal organizada pela Associação Comercial, no dia 08/12/2018, que contou
também com apresentação de corais.

Na noite de 13/12, o grande jatobá da Praça Nossa Senhora do Carmo foi plano de fundo do cinema ao ar livre promovido pelo Cras Sebastiana Marques, em
Borda da Mata. O filme exibido “Extraordinário” é uma adaptação do best seller de mesmo nome, de R.J. Palacio, com o ator Jacob Tremblay que vive um menino
com o rosto deformado e precisa se encaixar numa nova escola e ensinar seus colegas a aceitá-lo. Uma história emocionante.

No domingo, 16/12 foi a vez do cantor Bareta da Viola e banda apresentar clássicos da música sertaneja na praça. O Grupo Jusc da Paróquia Nossa Senhora
do Carmo se apresentou no dia 22/12. No dia 29/12, ainda teve a premiação da promoção de fim de ano da Associação Comercial com a apresentação do DJ
Marcão e animação de Daniel Ribeiro.

Por fim, na noite de 31/12, a virada do ano teve a apresentação do DJ Marcão com estrutura de som e iluminação da Leader Eventos. A festa de réveillon 2019
em Borda da Mata, diante da crise financeira em decorrência da dívida do Estado de Minas com os municípios, e da prioridade com o pagamento de servidores
e fornecedores, foi patrocinada por empresários.

Para Léo Guimarães, presidente do Conselho Municipal de Turismo, utilizar o Coreto para evidenciar talentos da cidade é vital para a Cultura de Borda da
Mata. O ano de 2018 marcou uma retomada sistemática de apresentações no local e, agora em 2019, vamos otimizar essa utilização, visando um calendário mais intenso de atividades culturais.

Voluntários e funcionários fazem Natal especial para idosos do asilo de Borda da Mata

Muito amor no Natal dos idosos do Lar! Entrega
dos presentes doados por voluntários, missa, almoço
especial, visitas, participação do coral e dos
moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima. Além
de tantas doações de alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, entre outros, por pessoas e empresas de Borda da Mata. Deus abençoe cada pessoa
envolvida (funcionários e comunidade) nas ações que levam carinho e conforto aos idosos que moram no asilo de nossa cidade. A Prefeitura agradece,
principalmente os momentos de descontração e visitas, que cada um leva aos senhores e senhoras do Lar Monsenhor Pedro Cintra, em Borda da Mata.

Tonho Prado da TV Aparecida faz visita
surpresa ao asilo de Borda da Mata

Uma visita surpresa nesta sexta-feira (04/
01) animou a manhã dos idosos e
funcionários do Lar Monsenhor Pedro
Cintra. O artista da TV Aparecida Tonho
Prado cantou, dançou, conversou, fez
piadas e tirou fotos com todos os idosos do

asilo em Borda da Mata. Estiveram presentes
também o prefeito André Marques e sua
esposa Patrícia. Em um dos momentos,
Tonho até se emocionou “conheci Dona
Inácia muito devota de Nossa Senhora
Aparecida, me emocionei quando ela pediu

pra eu ler e rezar a consagração! Pensa num
coração puro foi difícil conter as lágrimas!”

O prefeito André agradece ao Tonho e
toda equipe pelo carinho com nossa cidade
e em especial, com os idosos que vivem no
Lar. 

Campeonato de futebol amador
em Borda da Mata doa renda

arrecadada para o asilo
Uma iniciativa de um amante do

futebol, Romildo Barbosa, movimentou
quatro times em um campeonato
disputado no mês de janeiro, em Borda
da Mata. O esporte que é o lazer dos
jogadores tornou-se uma ação social
para o Lar Monsenhor Pedro Cintra. O
valor de 360,00 foi doado e de acordo

com a diretora do asilo, Dalva Luzia
Silva, será aplicado em pequenas
reformas.

Participaram times representantes
dos bairros Santa Rita, Santo Antônio,
São Benedito e o time da Saúde. Os
jogos foram disputados no campinho
que fica nas dependências do asilo.

Outro curso profissionalizante do
projeto Qualifica Borda da Mata que
começa em janeiro é de Eletricista
Instalador Predial. As aulas começam
no dia 28 de janeiro. Podem participar
homens e mulheres a partir de 16
anos. As inscrições acontecem de 14
a 21 de janeiro. Para se inscrever, é
preciso ter no mínimo 16 anos de
idade, ter concluído o 7º ano do
Ensino Fundamental e apresentar
cópia do CPF, RG, comprovante de
residência,  comprovante de
escolaridade (declaração /histórico).
Para os interessados com idade entre
16 e 18 anos, trazer o documento do
responsável.

O curso será ministrado pelo Senai
em Borda da Mata.  O projeto
Qualifica Borda da Mata é uma
conquista da Administração
Municipal com a parceria do Funemp
(Fundo Especial  do Ministério
Público) que está fazendo o
investimento de quase 350 mil reais.
O projeto teve início em 2017 e vai
até 2019, quando terá qualificado
quase 800 pessoas para o mercado
de trabalho. 

Inscrições para o curso de Eletricista oferecido pela Prefeitura de Borda da Mata acontecem
de 14 a 21 de janeiro
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Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza 200 cirurgias de catarata em dois mutirões de atendimento
O ano de 2019 começou mais nítido

para cerca de 100 pacientes de Borda da
Mata que realizaram a cirurgia de catarata
no dia 05 de janeiro, em São Vicente de
Minas. Alguns desses pacientes já
fizeram a cirurgia no primeiro olho no
dia 19/12/2018, quando mais 100 pessoas
também realizaram o tratamento. É o caso
da senhora Conceição Aparecida de
Camargo Vieira de 70 anos. Ela conta que
a visão já estava prejudicada pela
catarata nos dois olhos “Operei os dois
olhos [um em dezembro outro em janeiro]
e agora já enxergo completamente”. Ela
também observa o suporte da Secretaria

Municipal de Borda da Mata para a
realização do tratamento “foi muito bom,
não esperava tanto!”.

As cirurgias realizadas pelo SUS foram
agendadas pela Prefeitura de Borda da
mata, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, que chamou os pacientes da
fila de espera do município. Os
procedimentos aconteceram no hospital
de São Vicente de Minas e para facilitar
para os pacientes, a Secretaria de Borda
da Mata ofereceu transporte, lanche com
cardápio balanceado para atender a
demanda específica de cada pessoa e o
acompanhamento de uma equipe com

técnicos e enfermeiros para dar suporte
aos pacientes nas duas viagens. Para
José Roberto dos Santos, de 62 anos,
que realizou a cirurgia no primeiro olho,
“voltar a enxergar com qualidade é muito
bom.”

De acordo com a enfermeira
responsável pelo hospital em São
Vicente, Maria Paula Meireles Almeida,
já habituada a receber pacientes de
outros municípios do estado, os
bordamatenses se destacaram pela
simplicidade e simpatia “O que a
Secretaria fez pelos pacientes fez toda a
diferença, pois além do tratamento ser

custeado pelo SUS, o fato de oferecer
lanche, transporte e toda uma estrutura
de apoio torna essa cirurgia acessível
para todos. Vimos também a
generosidade em repartir o lanche
trazido com pacientes de outras
cidades.”

Para a secretária de saúde Rosaly
Esther Vilas Boas Matozzo, muito mais
que a preocupação constante de atender
a demanda e zerar filas, tornar os
tratamentos e atendimentos mais
humanizados contribui para a
recuperação e saúde de cada paciente
“ligamos para cada paciente, agendamos,

marcamos para o fim de semana, quando o
atendimento é em outra cidade, arrumamos
transporte, apoio com água e lanche para
tornar o tratamento mais completo possível,
de acordo com as nossas possibilidades”.

O prefeito André Carvalho Marques
reafirma o compromisso com Borda da
Mata “com trabalho árduo da
Administração e Secretaria de Saúde mais
bordamatenses tiveram a oportunidade de
realizar a cirurgia de catarata sem custos.
Foram 200 pessoas beneficiadas e
seguimos trabalhando para tornar a Saúde
de Borda da Mata referência em
atendimento”.

Mês de Dezembro

Mês de Janeiro

Empresa contratada pela Prefeitura realiza manutenção na iluminação pública a cada 15 dias
A lâmpada do poste da sua rua ou de uma rua por onde você passa está queimada? Então, entre em contato com a Prefeitura e informe o endereço com o

nome da rua, número próximo ao poste, bairro e referência para que as demandas sejam atendidas sempre o mais rápido possível.
A primeira manutenção de 2019 aconteceu em 03/01. Cerca de 30 ruas do município tiveram lâmpadas substituídas. A lista com o nome dessas ruas e
localização dos pontos só foi possível porque os moradores ligaram, enviaram email ou estiveram pessoalmente para registrar o pedido na Prefeitura.

Serviço

Prefeitura Municipal de Borda da Mata
Atendimento ao público: 10h às 15h (segunda a sexta)- 3445 4900

protocolo@bordadamata.mg.gov.br
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Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza mais
um mutirão de ultrassom no último sábado de 2018

No decorrer de 2018, a Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata
realizou cerca de 800 exames de
ultrassonografia, um total de 632
pacientes atendidos pelo médico José
Luiz Schiavon, nas dependências do
asilo. Desde o início da prestação desse
serviço à população, em 2017, pela atual
administração, mais de mil pacientes já
realizaram aproximadamente 1.300 exames.

Já que alguns pacientes realizam mais de
um exame no mesmo atendimento. A
técnica em radiologia Fabiana Silva
explica que alguns pacientes têm
demandas maiores e realizam até quatro
exames no mesmo atendimento, conforme
o pedido do médico.

É o caso da senhora Izilda de Fátima
Silva, atendida no dia 29/12/2018. Ela fez
quatro exames no último sábado do ano.

“Nos punhos e nas mãos. Sinto muitas
dores, mas espero que com os exames, o
médico possa ver e tratar direitinho o
problema.” E ela ainda complementa “o
fato de fazer esses exames aqui na Borda
facilita muito, porque a gente não perde
dia de serviço e pode chegar quase que
na hora, não precisa nem de condução”.

José Aparecido da Silva também
realizou o exame no último sábado do ano

em Borda da Mata. Ele conta que esteve
na UBS do Centro com a médica Adriele
no mês de novembro com dores no joelho
em consequência de uma queda. Com o
pedido do exame entregue na Secretaria
Municipal, foi surpreendido com a
marcação no mês seguinte “espero que
2019 seja um ano de muita saúde”.

Para a secretária de saúde Rosaly Esther
Vilas Boas Matozzo, atender a demanda

e zerar filas é uma preocupação
constante, assim como otimizar os
atendimentos e facilitar a logística para
os pacientes “ligamos para cada
paciente, agendamos, marcamos para o
fim de semana, quando o atendimento é
em outra cidade, arrumamos transporte
e até apoio com água e lanche para
tornar o tratamento mais humanizado
possível”.

Serviço de Vigilância em Saúde de
Borda da Mata é avaliado com nota alta
pela Secretaria de Estado da Saúde

De quatro em quatro meses, a
Secretaria de Estado da Saúde, por
intermédio da Gerência Regional de
Saúde visita os municípios para avaliar
os serviços oferecidos pelo SUS
(Sistema Único de Saúde). No dia 27/11,
o Setor de Vigilância em Saúde, o qual
inclui as Vigilâncias Ambiental, Sanitária
e Epidemiológica recebeu a visita para
avaliação. São 47 indicadores avaliados.
Entre os itens, são avaliadas metas da
vacinação, visitas da Dengue, análise
da água para coliformes, investigação
de óbitos, doenças de notificação
compulsória, parte de gestão, visitas e
atendimentos de denúncias da
Vigilância Sanitária, entre outras.

A nota geral foi de 98,85%. De acordo
com a enfermeira da Vigilância em Saúde,
Grazieli Siqueira “só não alcançamos a
nota máxima no quesito causas de óbito
bem definidas, pois em casos de pessoas
que morrem no domicílio e o médico não
identifica a causa, é colocado
“Indeterminado ou Sem Assistência
Médica”. Quando acontecem esses
casos, eu normalmente vou atrás,
investigo a família ou serviços de saúde
e descobrimos a possível causa, porém,
desta vez tivemos dois achados mortos,
o IML não veio e não conseguimos
identificar a causa.” Ainda assim, a nota
alcançada indica os bons serviços
prestados pelo setor à população.

Mais duas turmas iniciam curso de costura
oferecido pela Prefeitura em Borda da Mata

Começou nesta segunda-feira, 07/01, mais uma edição do curso de Costura Industrial do Vestuário, em
Borda da Mata, com duas turmas. Oferecido pela Prefeitura, o curso é ministrado pelo Senai e faz parte do
projeto Qualifica Borda da Mata, uma conquista da Administração junto ao Funemp (Fundo Especial do
Ministério Público) que está custeando a qualificação profissional de centenas de pessoas no município. 

Toda a logística e apoio dos cursos deste projeto em Borda da Mata são realizados pela equipe do Cras.

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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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

Organizador da festa em prol do
HCSL em Bom Repouso visita a

rádio Educativa Univás

Um dos festeiros, Benedito Andrade
dos Santos, da cidade de Bom Repouso,
juntamente com a diretora administrativa
do Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL), Jusselma Reis, e a coordenadora
da Ascom FUVS, Ellen Silveira Faria
Tiburzio, participaram do programa
Manhã Espetacular do dia 7 de janeiro.
O objetivo foi anunciar na Educativa
Univás FM a Festa em prol do Hospital
no dia 24 de fevereiro.

Durante o evento vão ser realizados
shows ao vivo durante todo o dia e o
sorteio beneficente de uma moto 0km às
17 h no barracão que sedia as
festividades do município. A

comunidade, que já vem dando um show
de solidariedade e amor ao próximo e
teve mais essa iniciativa digna de
muitos elogios.

 Benedito, que concedeu entrevista
ao apresentadores Zé Batista e
Francisley Jr., disse que a comunidade
bom-repousense é muita grata ao
Hospital, que sempre atende muito bem
todos da cidade. O festeiro foi um dos
maiores vendedores do bingo realizado
em 2018, que arrecadou R$55 mil para o
Hospital. A festa conta com o apoio do
poder executivo e legislativo de Bom
Repouso, além da Polícia Militar de
Minas Gerais.

Bom Repouso comemora os 65 anos de
emancipação política e administrativa

O município de Bom Repouso comemorou 65 anos de emancipação política e administrativa no dia 12 de dezembro.
Entre as festividades, houve um Ato cívico em na Praça Coronel Ananias de Andrade às8h. E a noite, aconteceu a

Missa em ação de graças às 19h30 na Igreja Matriz.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA

CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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Público e jurados avaliam cinco quesitos nos pratos
inscritos do Festar Gastronômico 2019 em Borda da Mata

Sabor, Criatividade/Inovação na
receita, Apresentação do prato,
Atendimento e  Higiene do local são os
cinco quesitos que vão receber notas
de 5 a 10, assim que o prato inscrito no
Festar Gastronômico 2019 for degustado
pelo público e por uma  equipe de três
jurados.

Tanto o público, quanto os jurados
podem visitar o estabelecimento
participante durante o mês de janeiro
inteiro, nos dias de funcionamento do
bar/restaurante, pedir o prato inscrito e
avaliar. No entanto, cada
estabelecimento tem um dia definido
para o “ponto de encontro”, data em que
o estabelecimento espera um maior
movimento para servir o prato inscrito
no festival.

As cédulas são de papel e deve ter
todos os campos preenchidos para ser
validada. Ao votar, as cédulas são
depositas em uma caixa lacrada no
estabelecimento participante. O voto
dos jurados é guardado pela comissão
organizadora do evento. A nota final vai
ser a soma dos três jurados mais a nota
do público.

Já na segunda edição, o Festar
Gastronômico teve adaptações no
regulamento, como a nota maior em dois
dos cinco quesitos avaliados: Sabor e
Criatividade/Inovação na Receita
contam duas vezes. Além disso, a nota
do público também tem peso duplicado.
Em 2019, o Festar Gastronômico de Borda
da Mata foi pauta em três jornais
regionais: no Portal G1 (Globo), no Portal
Terra do Mandu e na Rádio Difusora
Ouro Fino. Os links para acessar as
notícias estão no site
www.bordadamata.mg.gov.br

Edição 2018
Na primeira edição do Festar

Gastronômico de Borda da Mata, em
2018, pelo menos 1.776 pessoas votaram
nos pratos servidos pelos
estabelecimentos participantes. Borda
da Mata recebeu turistas de dez estados.
Além de Minas Gerais, com visitantes
de 23 cidades, que inclui as cidades
vizinhas, a capital Belo Horizonte e
também pessoas de Monte verde, São
Tomé das Letras e Poços de Caldas. Os
demais estados são: São Paulo com
pessoas de 21 cidades diferentes, Rio
de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Rondônia e Tocantins. Os dados foram
retirados das cédulas de votação que
deram o título de prato/petisco campeão
ao pastel de milho da Pastelaria 3 Irmãs.

Oba Oba

Prato inscrito: bolinho de feijoada
(Recheado com couve, acompanha tiras de bacon, laranja e molho

apimentado de feijoada)
Valor: 13,00

Endereço: Av. Magalhães Pinto, 85
Aberto de quarta a sábado.

Bar do Maurinho

Prato inscrito: copo de carne
(Carne moída recheada com ovo caipira e presunto (ou mussarela),

mussarela, tomate e orégano).
Valor: 7,00

Endereço: Rua Duque de Caxias, 711
Aberto de segunda a sexta.

Minas Gourmet

Prato inscrito: costela atropelada
(Costela desfiada feita na chapa com purê de

 mandioca e pimenta biquinho).
Valor: 25,00

Endereço: Rua Duque de Caxias, 517
Aberto de quarta a sábado.

Casa do Compadre

Prato inscrito: matula do Compadre
(Lombo suíno cozido na gordura. Acompanha batata rústica cozida e
assada com ervas e molho de abacaxi com pimenta dedo de moça).

Valor: 25,00
Endereço: Av. Alvarina Pereira Cintra, 65

Aberto sexta e sábado.

Presidente da FUVS convida população a participar de Festa em
prol do Hospital Regional que será realizada em Bom Repouso

“Tenho um convite especial a você e sua família. Participe da Festa em prol ao nosso querido Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que será realizado na cidade de Bom Repouso, no dia 24 de
fevereiro.

Haverá apresentações
musicais, comidas típicas,
leilão de gados e ação entre
amigos. Quero registrar o
empenho, dedicação e
carinho que o prefeito de
Bom Repouso, Sr. Messias,
os vereadores da Câmara
Municipal de Bom Repouso,
o pároco da cidade, Pe. João
Hélio e a comissão de
festeiros pelo que tem feito
para ajudar nosso Hospital.

A população de Bom
Repouso é um exemplo de
solidariedade, fraternidade e
compromisso com a saúde
da região. Hoje nosso
Hospital Regional passa por
crise financeira, por conta da
falta de repasses do Governo
do Estado, a dívida
ultrapassa as cifras de R$ 34
milhões de reais.

Mesmo diante das inúmeras
dificuldades financeiras
continuamos em pé, atendendo
nossa região. Precisamos de
ajuda e ações como a de Bom
Repouso para mantermos
vivo o atendimento do gigante
da saúde Hospital das Clínicas
Samuel Libânio.

Meu muito obrigado a todos!
Vamos participar e ajudar o
Hospital Regional.”

José Wálter da

Mota Mattos

Presidente da FUVS


