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Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Equipe masculina de futebol sub-15
de Borda da Mata vence campeonato

regional em Cachoeira de Minas
Com 19 gols marcados e apenas três

sofridos, o time de futebol masculino sub-15
de Borda da Mata venceu a Copinha
Regional de Futebol de Base disputada em
Cachoeira de Minas de 27 de janeiro a 4 de
fevereiro.

A final foi disputada no dia 04/02/2018 com
a vitória de Borda da Mata por 6x1 sobre os

donos da casa. Foram quatro jogos e quatro
vitórias. Além do primeiro lugar no pódium,
o atleta Taylon foi eleito o melhor goleiro do
campeonato e o atleta Amauri Puyol foi
escolhido o artilheiro da copa.

O time é treinado por Tiago Lopes e Luiz
Rafael na escolinha de futebol da Prefeitura
de Borda da Mata.

Equipe de futebol sub-15 de Borda da Mata

Mutirão de ultrassonografias em Borda
da Mata realiza mais de 100 exames

em janeiro e fevereiro de 2018
No primeiro final de semana de

fevereiro (3 e 4/02) aconteceu mais um
mutirão de ultrassonografias em
Borda da Mata. 65 pacientes realizam
seus exames com o Dr. José Luiz
Schiavom e o auxílio da técnica em
radiologia Fabiana Alessandro. Em

janeiro, no dia 28/01, 31 pacientes já
haviam sido atendidos. Só em 2018,
foram atendidos 96 pacientes e
realizados 108 exames, já que, em
alguns casos, há demandas de mais
de um exame por paciente. O resultado
que sai na hora.

Mutirão de

ultrassonografia

Departamento de Obras divulga calendário de coleta de
galhos, gramas e entulhos nos bairros de Borda da Mata

Programa Academia da Saúde realiza
atividades no Poliesportivo, bairro Santa

Cruz e distrito Cervo de segunda a sexta-feira
A Prefeitura de Borda da Mata

convida toda a população para as
atividades da Academia da Saúde. Tem
exercícios físicos para a terceira idade,
tem atividades para Saúde do
trabalhador e tem futsal masculino. No
Poliesportivo, no Bairro Santa Cruz e
no Distrito Cervo. É de graça! Para
participar é só chegar no local e dar o
nome e começar a se exercitar!

POLIESPORTIVO
Segunda-feira e Quarta-feira: Saúde

do Trabalhador das 17h45 até às 19h
Terça-feira e quinta-feira: Atividades

com a 3ª Idade das 7h30 às 9h
CERVO
Terça-feira: Atividades das 19h às

20h
BAIRRO SANTA CRUZ
Quinta-feira: a 3ª Idade das 19h às

20h
Sexta-feira: Atividades com a 3ª

Idade das 17h30 às 18h30
  Futsal masculino das 17h45 às

18h45
  Futsal masculino das 18h45 às

19h45
Atvidades do Programa

Academia da Saúde
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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

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

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

 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

Pastel de milho vence concurso comida de boteco
do Festar Gastronômico 2018 em Borda da Mata

Os quesitos sabor, apresentação do prato, atendimento, higiene do
local e bebida gelada receberam as maiores notas na Pastelaria 3 Irmãs
com o prato inscrito “porção de pastel de milho” no concurso comida
de boteco do Festar Gastronômico 2018 de Borda da Mata. No decorrer
do evento, a pastelaria recebeu 264 votos do público que experimentou
o prato.

A primeira edição do Festar (Festival de Arte) contou com o voto
popular e de mais quatro jurados. Durante o mês de janeiro, pelo menos
1.776 pessoas votaram nos pratos servidos pelos sete 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.

Conforme o regulamento do Festar Gastronômico 2018, disponível
no site da Prefeitura, não será divulgado o ranking dos pratos ou
estabelecimentos, apenas o primeiro lugar, pois o objetivo do evento
foi movimentar a
economia da
cidade por meio
da gastronomia
local. De acordo
com os
proprietários, o
objetivo foi
alcançado, pois o
faturamento foi
maior em
decorrência do
festival.

Cinema ar ao livre atrai grande
público no Centro e no bairro
Santa Cruz em Borda da Mata

Cerca de 350 pessoas assistiram aos
filmes Trolls e Sing: Quem canta Seus
Males Espanta pelo projeto “cine
cidade” em Borda da Mata. O cinema
ao ar livre aconteceu no bairro Santa
Cruz e no Centro, nas noites de quinta

Premiação aos participantes do Festar

e sexta-feira, 25 e 26/01,
respectivamente.

A iniciativa do Cras e Departamento
de Desenvolvimento Social
proporcionou lazer e diversão para toda
a família em Borda da Mata.

Cinema ao ar livre em

Borda da Mata

Companhia de teatro se apresenta
 na Praça Nossa Senhora do
Carmo em Borda da Mata

Um final de semana cultural em Borda
da Mata: além do cinema na quinta e na
sexta, no sábado, dia 27/01, e no
domingo, 28/01, teve teatro, música e
brincadeiras com a Companhia Benedita
na Estrada na Praça Nossa Senhora do
Carmo.

Foram quatro apresentações no final
de semana, de manhã e à tarde com a
presença crianças e de toda a família. O
evento foi uma parceria da Prefeitura de
Borda da Mata, Casa do Piano e Village
Fest Kids de Borda da Mata. 

Teatro na Praça na

Semana Cultural

Idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra
participam de sessão de cinema e folia de reis

Fim de semana de atividades culturais no Lar Monsenhor Pedro Cintra: na sexta, 26/01, o projeto Cine Cidade exibiu o filme
Mazzaropi para o idosos e no domingo, 28/01, o grupo de Folia de Reis do Sr. Zé do Quita do Cervo se apresentou e encantou
os senhores e senhoras. A Prefeitura agradece a todos o carinho dispensado aos idosos do Lar.

Idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra em Borda da Mata

participam de roda de samba

O Carnaval no Lar Monsenhor Pedro Cintra aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 09/02,
com a apresentação do Grupo Sambroder’s. Os cantores de Borda da Mata animaram os
senhores e senhoras com a roda de samba. O cardápio também foi especial: teve degustação
de pamonha no café da tarde.

Roda de Samba no Lar

Monsenhor Pedro Cintra
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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!!!

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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Duas pessoas são presas por uso de drogas no bairro Santa Rita
A Polícia Militar de Borda da Mata, em patrulhamento pelo Bairro Santa Rita,

deparou-se com 02 menores em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da PM
um dos menores dispensou 01 cigarro de substância aparentando ser maconha,
que foi localizado pelos policiais após a abordagem. O segundo menor assumiu ser
o dono do cigarro dizendo que faria o uso juntamente com seu colega. Ambos
disseram ter comprado o cigarro em Ouro Fino, em data anterior. Diante dos fatos
foram ambos os menores apreendidos e apresentados à autoridade policial.

Menor de idade é preso por tráfico de drogas no Cervo
Durante Operação Antidrogas no Distrito do Cervo, foi avistado um menor de

idade conduzindo uma motocicleta sem placa e sem capacete, e que segundo
denúncias estaria traficando entorpecentes e fazendo entregas com o veículo. Ao
perceber a aproximação dos militares, ele tentou evadir, entrando em um
estabelecimento comercial e dispensando um volume de cor laranja, que, após
conferência, verificou-se tratar de diversas substâncias aparentando serem drogas.
O menor foi apreendido e relatou que aquilo realmente seriam drogas, e que as teria
adquirido no município de Pouso Alegre, para vender no Cervo e conseguir dinheiro.

Casal é preso por uso de drogas na MG 290
A PM de Borda da Mata flagrou um casal em atitude suspeita às margens da

rodovia MG-290, onde, após perceber a aproximação dos militares, a autora “A”
tentou evadir e colocou em risco a vida própria e de terceiros ao entrar na frente dos
veículos que circulavam na via. Foi encontrado com o autor “B” uma bucha de
substância aparentando ser maconha tendo ele declarado que a substância que
estava no bolso direito da bermuda dele, era de fato, maconha, a qual iria usar
juntamente com a amásia, contudo foi impedido pelos militares. Os autores foram
presos em flagrante delito, sendo garantidos todos os direitos e garantias individuais.

Homem do Distrito do Cervo é preso por ter

animal da fauna silvestre sem a devida autorização
Policiais militares de Borda da Mata, durante uma operação, encontraram um

cartão de crédito em nome de um senhor falecido há anos e que estava de posse de
um autor que disse que achou o cartão de crédito no portão da própria residência há
mais de dois meses, e tentou entregá-lo, mas não conseguiu. Também foi flagrando
em sua residência uma ave da fauna silvestre sem anilha e o devido registro, sendo
o cidadão preso em flagrante delito por crime ambiental e multado pela irregularidade
administrativa.

Balanço da Polícia Militar no mês de janeiro em Borda da Mata
A Polícia Militar de Borda da Mata, apenas no mês de janeiro, abordou 127

pessoas em atitudes suspeitas, apreendendo 09 menores e 19 adultos infratores,
totalizando 28 pessoas presas/apreendidas. Foram apreendidas várias porções de
drogas, dentre elas 3 porções maiores e 5 cigarros de substância aparentando ser
maconha, 12 pedras aparentando ser de crack e 7 papelotes de pó branco aparentando
ser cocaína.

A Polícia Militar continua atenta e trabalhando para garantir a segurança

e tranquilidade da população bordamatense de bem!

Borda da Mata
oferece mais três

cursos
profissionalizantes

gratuitos com
início em
fevereiro

O projeto de qualificação profissional
“Qualifica Borda da Mata” já está com
as inscrições abertas para mais dois
cursos e um workshop. As aulas
começam em fevereiro e as inscrições
podem ser realizadas até o dia 09/02 no
Cras Sebastiana Marques.

Com início em 19/02, o curso Cuidador
de Idoso tem o objetivo de formar
profissionais com competências para
atuar e intervir em seu campo de
trabalho, capazes de auxiliar e prestar
cuidados à pessoa idosa, com ou sem
necessidade de cuidados especiais em
sua rotina, a fim de obter resultados para
a melhoria da qualidade de vida do
idoso.

Já o curso Excelência em Vendas
começa no dia 26/02 e vai oferecer 25
vagas àqueles que desejam aperfeiçoar
conhecimentos, habilidades e valores
que priorizem o atendimento pautado
pelo critério de excelência e a otimização
de resultados nos mais diversos
segmentos de venda.

No início de março, 05/03, vai
acontecer também o Workshop: Noções
Básicas de Custos e Formação do Preço
de Venda.

Ao todo, o projeto vai oferecer 17
cursos a quase mil pessoas no decorrer
de três anos. O investimento de mais de
350 mil reais é custeado pelo Funemp
(Fundo Especial do Ministério Público)
e executado pela Prefeitura de Borda da
Mata, por meio de parcerias entre os
Departamentos de Administração e
Finanças, de Desenvolvimento Social e
de Educação.

O projeto visa o atendimento às
famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social. Caso as vagas
não sejam completadas pelo público-
alvo, estas serão abertas a toda a
população. Quase mil pessoas vão ter a
oportunidade de obter qualificação
profissional para inserção no mercado
de trabalho.

SOBRE O PROJETO
As inscrições seguem a seguinte

ordem de prioridade que preconiza o
público-alvo elencado no Projeto do
FUNEMP:

I – Público do Bolsa
Família;

II – Famílias
inseridas no Cadastro
Único da Assistência
Social;

III - Famílias
m o n o p a r e n t a i s
chefiadas por mulher;

IV – Público em geral
consoante condição
socioeconômica.

Para fins de
classificação, será
levada em
consideração, dentro
da mesma categoria de
inscrição, a menor
renda per capita como
fator de desempate.

Em caso de público
excedente às vagas
existentes, a prioridade
para ocupação destas
se dará através da
menor renda per capta
familiar que deverá ser
avaliada por comissão
composta por

servidores do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social e CRAS.

Não havendo publico excedente, a
lista dos inscritos será divulgada em até
dois dias úteis após encerrado o período
de inscrições.

Havendo público excedente, a
divulgação dos inscritos classificados
e lista de excedentes se dará em até três
dias úteis após encerrado o período de
inscrições.

Caso haja desistência até que se
complete 25% de ministração de cada
curso a vaga poderá ser ocupada por
inscrito excedente seguindo ordem de
classificação.

Em caso de usuário que desejar realizar
mais de um curso deverá aguardar vaga
excedente.

Em caso de evasão não justificada o
usuário não poderá concorrer a vagas
para novos cursos do Projeto “Qualifica
Borda da Mata”, sendo este cientificado
no ato da inscrição mediante termo de
responsabilidade.

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.

* À partir de 1.000 cartões
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Grupo “Viva a vida caminhando”
Tocos do Moji

Toda primeira
quarta feira do mês
dia de avaliação
nutricional do
grupo viva vida
c a m i n h a n d o
venham participar
conosco.

Professores da Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji
participam de palestra com a Dra. Zita Lago, PHD em Educação

O Ano Escolar da Rede Municipal de Educação
de Tocos do Moji iniciou-se com muito
entusiasmo. Os professores e Equipe Pedagógica
prestigiaram a belíssima palestra da Professora
Dra. Zita Lago Rodrigues PHD em Educação da
cidade de Curitiba, Paraná.

Com o tema: Desafios de Ensinar na
Contemporaneidade, a palestra contribuiu de
maneira muito significativa para o início do Ano
Escolar, deixando como reflexão que “A coragem
é apenas a disposição para falarmos a verdade
sobre o que vemos e assumir as consequências
sobre o que fazemos e o que dizemos”. Traçando
sempre novos caminhos para que nossos Alunos
tenham sempre sucesso na vida escolar, familiar
e na sociedade.

O Departamento Municipal de Educação de
Tocos do Moji agradece imensamente a todos
os Profissionais da Educação pelo empenho e
dedicação, agradece também as famílias e ao
Prefeito Toninho Rodrigues pelo investimento e
comprometimento com a Educação Municipal.

Equipe Departamento Municipal de Educação
de Tocos do Moji-MG

Confraternização dos Veteranos F.C. de Tocos do Moji

No dia 03 de fevereiro, nós a família VETERANOS F.C, que
representamos o esporte amador do município de Tocos do Moji, reunimos
no sítio Santa Rita do Sr. José Maria Cantuária, para mais uma vez
comemorar o bom desempenho da equipe em 2017 e ao mesmo tempo
promover uma confraternização familiar, onde foi servido um delicioso
churrasco acompanhado de arroz, farofa, maionese, etc..  Sobremesa com
frutas, sorvete e bolo, também foi servido bebidas, cerveja e refrigerantes.
As crianças brincaram no pula, pula e piscina.

 Contamos com a presença do Ilustríssimo prefeito municipal, Toninho
Rodrigues e Ana Maria, o Sr. José Vitor da Rosa, Chefe do Departamento
de E.C.L.T, Sr. Miguel Veiga responsável pela manutenção do estádio
municipal, além dos fanáticos torcedores Braizinho e Anaerte e ainda a
presença do Sr. José Maria Cantuária, que já havia reservado a data do
local sem que ao menos pedíssemos.

 Um dos momentos marcantes de descontração foi a dinâmica: (O
PRESENTE NÃO É SEU). Acompanhada de uma oração de agradecimento,
escuta a palavra de Deus. Encerrando este momento de fé, espiritualidade
e reflexão com uma surpresa agradável de um ex jogador da família, Sr.
Jamir Flausino que atuou até aos 68 anos.

Agradecemos aos presentes para que não percam a esperança, confia
em Deus, lembre se de que por um motivo, dedique se a realizar seu
propósito. Acredite no melhor... Espere no Senhor e tente voar o mais alto
que a sua imaginação puder levá-lo. Não pense pequeno, lembre-se você
é o que quer ser. Deus sabe o rumo que nossa vida vai tomar.

Olavo Roberto Braga - Tocos do Moji

ESF de Tocos do Moji realiza busca de quem ainda não tinha
se vacinado contra Febre Amarela em bairros rurais

A ESF de Tocos do Moji realiza um dia
de busca ativa dos não vacinados,  nos
bairro Pedra Negra e Pinhal Redondo
das vacinas contra febre amarela, anti
tetânica e hepatite B. Houve também
verificação do cartão da criança, focando
todas as vacinas e a importância de
serem imunizados. Os não vacinados

contra febre amarela foram vacinados
imediatamente. 

Poucas pessoas estavam com vacinas
atrasadas, parabenizo nossa Agente de
Saúde, Maria Aparecida pelas
orientações e pelo seu serviço pois,
poucas pessoas estavam com vacinas
em atraso. Parabenizo nossas técnicas

de enfermagem Fernanda e Maria Helena
sempre dispostas a ajudar. Temos uma
bela equipe, onde a cooperação e
desempenho estão sempre em destaque,
adoro trabalhar em uma equipe onde o
trabalho se torna gratificante!

Shirley Pereira
Enfermeira

ESF nos bairros Pedra Negra e Pinhal Redondo
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Borda da Mata é ponto de apoio para atletas da ultramaratona mais difícil do Brasil
A Ultramaratona Brasil 135 é a prova de corrida considerada a mais

difícil do Brasil e uma das mais difíceis do mundo passou por Borda
da Mata entre os dias 01 e 02 de fevereiro. 165 atletas de sete países
percorrem 217 km (135 milhas) pelo Caminho da Fé em até 60 horas.
O ponto de partida é São João da Boa Vista e a chegada em
Paraisópolis.

A Prefeitura de Borda da Mata, por meio do Setor de Esporte e
Lazer, ofereceu toda a estrutura para que o ponto de apoio na cidade
fosse acolhedor e revigorante para os atletas seguirem até
Paraisópolis, ponto final da prova. 

Ponto de apoio

em Borda da

Mata

Professores da Rede Municipal iniciam ano letivo com palestra de especialista em educação
Com a  i lus t re  p resença  da

professora  Rosé  Mary  Bueno
Cunha,  os  professores  da  Rede
Munic ipa l  de  Borda  da  Mata
par t ic iparam,  no  d ia  02 /02 ,  da
palestra “O lugar do professor no
processo  de  ens inagem” em
preparação ao início do ano letivo
2018 no dia 05/02. Rosé é consultora
em educação  e  pedagogia
empreendedora  e  t ra iner  em
Desenvolvimento Cognitivo. Início do ano letivo na Rede Municipal de Borda da Mata

O ex-vereador  e comerciante Antonio

Albano Martins homegeia seu amigo e

comissário de menor, Jair Benedito de

Souza, desejando  a ele um 2018

repleto de sáude e paz.

Salmo 42, vs, 1

Assim como o Cervo brama pela

corrente das águas, assim minha alma

suspira por ti, ó Deus.

Campanha da Fraternidade: “Constituir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência”.

A Campanha da Fraternidade de 2018
tem como tema: “Fraternidade e

superação da violência” e como
lema: ”Vós sois todos irmãos” (Mt.

23,8).
Segundo o texto-base: “o tema pretende

considerar que a violência nunca constitui
uma resposta justa. A Igreja Católica
proclama, com a convicção de sua fé em
Cristo e com a consciência de sua missão,
que a violência é um mal, que a violência
é inaceitável como solução para os
problemas, que a violência não é digna do
homem. A violência é mentira que se opõe
à verdade de nossa fé, à verdade de nossa
humanidade. A violência destrói o que
ambiciona defender: a dignidade, a vida, a
liberdade dos seres humanos”.

O Objetivo Geral da campanha da
Fraternidade 2018 é: “Constituir a
fraternidade, promovendo a cultura da
paz, da reconciliação e da justiça, à luz da
Palavra de Deus, como caminho de
superação da violência”. Há também nesta
Campanha sete Objetivos Específicos: a)
Anunciar a Boa-Nova da fraternidade e
da paz, estimulando ações concretas que
expressem a conversão e a reconciliação
no espírito quaresmal; b) Analisar as
múlt iplas formas de violência,
especialmente as provocadas pelo tráfico
de drogas considerando suas causas e
consequências na sociedade brasileira; c)
Identificar o alcance da violência, nas
realidades urbana e rural de nosso país,
propondo caminhos de superação, a partir
do diálogo, da misericórdia e da justiça,
em sintonia com o Ensino Social da Igreja;
d) Valorizar a família e a escola como
espaços de convivência fraterna, de
educação para a paz e de testemunho do
amor e do perdão;  e)  Identif icar ,
acompanhar e reivindicar políticas
públicas para superação da desigualdade
social e da violência; f) Estimular as
comunidades cristãs,  pastorais ,
associações religiosas e movimentos
eclesiais ao compromisso com ações que
levem à superação da violência; g) Apoiar
os centros de direitos humanos, comissões
de justiça e paz, conselhos paritários de
direitos e organizações da sociedade civil
que trabalham para a superação da
violência.

Fonte: portalkairos.org
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Blocos e shows proporcionam Carnaval seguro e animado em Borda da Mata
Os seis blocos carnavalescos de

Borda da Mata atraíram centenas de
pessoas durante os cinco dias de folia
em Borda da Mata. Os Corneteiros,
Caminho do Mé, Chita, Locomotiva da
Alegria, Maria Sapatão & João Bigodão
e Bloco Rural levaram os foliões
fantasiados ou vestidos de abadás para
as concentrações e desfiles.

No palco, a Lira Bordamatense
fez quatro apresentações sob o nome de
Roque B Band e apresentou as
tradicionais marchinhas. Os cinco shows

na praça mesclaram diversos ritmos
musicais com a banda show Txai, o
samba da banda Samba Brazucas, o pop
rock de Candiera e pagode com
Sambroder’s.

Em parceria com a Polícia Militar,
Consep (Conselho de Segurança
Pública) e Conselho Tutelar, a Prefeitura
investiu em segurança para garantir a
tranquilidade dos bordamatenses e
visitantes. Além da atuação ostensiva
da Polícia Militar, a equipe de segurança
privada e os bombeiros civis

trabalharam pela ordem. Todos os dias,
durante o evento, a UTI móvel da
Secretaria de Saúde esteve presente para
o pronto atendimento com o enfermeiro,
motorista e toda a equipe de plantão do
Pronto Socorro. 

Toda a organização foi possível pelo
empenho também dos funcionários da
Prefeitura, do Departamento de Obras e
de Administração e Finanças, além dos
fornecedores. Para o prefeito André
Carvalho Marques “o Carnaval foi muito
positivo, conseguimos um bom evento

com investimento dentro do orçamento,
além de parcerias que ajudaram a reduzir
os custos. Assim foi possível fazer toda
estrutura para o divertimento de todos.

Agradeço aos foliões, aos blocos e a
todos os visitantes que estiveram em
Borda da Mata para prestigiar nosso
Carnaval.”

Fotos: Redes Sociais
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Fotos: Redes Sociais

Carnaval 2018 em Tocos do Moji
repete sucesso de anos anteriores

O Carnaval 2018 em Tocos do Moji,
mais uma vez,  foi um sucesso, (um
verdadeiro Carnaval família) onde
milhares de foliões que dançaram ao som
das marchinhas e se contagiaram com a
Banda  Revolution.

Iniciou se no dia 09/02, Sexta- feira às
20h quando houve o  arrastão com  Os
Turrões executando as tradicionais

marchinhas carnavalescas  e em seguida,
som com o DJ  Marcão. No dia 10/02,
Sábado às 20h, outro arrastão com Os
Turrões e às 23h30, Banda Revolution.
No dia 11/02,  Domingo às 16h, Jogo das
Piranhas no estádio municipal. Às 20h30,
Os Turrões e às 22h30,  Banda
Revolution. Dia 12/02,  Segunda-Feira,
às 21h, o grande desfile do Bloco

Chuchu Beleza que este ano trouxe para
a avenida o enredo  (CINEMA A
SÉTIMA ARTE) Invenção dos irmãos
Lumiéri , Alguste e Luis Lumiére,   o
primeiro filme a Chegada do Trem na
Estação e foi apresentado no  salão
Grand Café no dia 28 de 1895. Os
Puxadores Danilo e Julia Mara
acompanhados por Miquéias do cavaco
ao som da bateria “Pura Energia” do
Mestre Nino, um maravilhoso desfile
com belas fantasias  e carros alegóricos
confeccionado  pelo nosso carnavalesco
Dinho e seus auxiliares. E às 24h, Banda

Revolution. Para o
encerramento, no
dia 13/02, às 20h,
também a  Banda
Revolution.

Agradecemos a
todos que estiveram
envolvidos neste
grande evento  e a
Prefeitura, Câmara
Municipal,  a Policia
Militar pelo
incondicional apoio.

Departamento de

Turismo e  Cultura


