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“Crise nas Prefeituras é muito preocupante”, diz o
Prefeito de Borda da Mata, Edmundo Silva Júnior

Edmundo divulgou

os valores do

Fundo de

Participação dos

Municípios nos

últimos meses em

Borda da Mata

para a população

ficar atenta as

dificuldades da

Prefeitura.
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Pe. José Aparecido é o Novo Pároco da
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade

em Crisólia Distrito de Ouro Fino

Missa de posse do Pe.

José Aparecido que

foi o 1º Pároco de

Tocos do Moji.
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Livro “As raízes e os sonhos na vida de
uma poetisa” é lançado em Bom Repouso

Escritora Helena

Maria de Souza

durante o

lançamento

 do livro

Página 8

Campeonato
irá colocar
craques dos
games frente
a frente no
SerraSul

Shopping em
Pouso Alegre

Competição nos dias 7
e 8 de novembro vai

distribuir troféus,
medalhas e prêmios em

dinheiro para quem
superar seus adversários

no FIFA 15 para Xbox
360; Inscrições vão até
dia 31 pelo site http://

campeonatospa.com.br/

Borda da Mata é classificada
no terceiro dia da Gincana
do Saber Regional em PA

Página 5

Guarda Mirim de Borda da
Mata comemora 25 anos de vida
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Mudança de
estacionamentos

no centro de
Borda Mata
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Cofre da Basílica
Nossa Senhora

do Carmo
é furtado com
ofertas de duas

semanas
Página 6

Olímpio Gouveia
Página 2

Em Dezembro novo:
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11

E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

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.

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Olímpio Gouveia
(*)01-12-1926       (+)11-10-2015

Você me compreende!!!
Vivias NENÊ, pronunciando estas

palavras, nas famosas rodas dos amigos.
Tentava com isto buscar apoio e
reafirmação das suas palavras
pronunciadas.

Foi embora sem se despedir NENÊ,
mas sem sofrimentos das enfermidades
da vida. Deitou a descansar e não
acordou. Hoje é momento dos muitos
amigos das diversas caminhadas, de
tantas décadas e passagens, lhe
abraçarem e despedir.

A vida NENÊ é uma longa viagem, nós
eternos passageiros, mudamos de
caminhos, mas nunca de direção, logo
saibas que nada foi em vão, e que tudo
tem sua razão.

Obrigado pela sua doce e  cativante
amizade, sempre cheia de otimismo e
gratidão.

Ficam suas lembranças de saudades,
que nunca talvez desapareçam, pois

Toca da Raposa
1976

foram bem construídas e irrigadas.
Gostava NENÊ de VIVER e de
CONVIVER, com amigos, daqui e de
acolá, amavas cores políticas do PMDB
dos grandes, Ulisses Guimarães e
Tancredo Neves, assim como o
inesquecível Cruzeiro E.C da era
Mineirão de  1966, Tostão,  Dirceu
Lopes,  Raul, Natal e Cia. Você amou
demais a tudo e a todos, e é claro em
especial sua família.

Dona Raquel, sua esposa,  Maria
Amélia,  sua filha e os filhos Olimpio
Carlos e Carlos Fabiany, que lhe
presentearam com vários netos, a todos
nestes instantes nossas condolências e
amizades. A você amigo de tantas
jornadas, vá tranquilo, nós sempre
haveremos de entendê-lo e
compreendê-lo.

Até um dia!!

Dos seus amigos!!!

Deus é Unipresente,
Uniciente e Onipotente!

Ele sabe de tudo sobre o universo, e de
tudo que existe lá. Ele sabe exatamente
quantos litros de água tem os rios e mares.
Ele sabe quantas vidas têm na natureza,
quantas flores tem nos bosques e jardins,
aonde nasce o vento, Ele conhece a onde
vai ter fim. Ele sabe metros e centímetros
entre a terra e os céus, sabe mesmo a
matemática sem botar no papel. Ele não
copia nada de ninguém e não precisa
aprender para ensinar. Ele tem a escritura
dos planetas, o seu nome é Jeová.

Ele entra no gelo e sai de dentro do
vulcão, desce o desempenhadeiro sem
levar nenhum arranhão. Ele passa no meio
das nuvens, toca no fundo do mar, entra
numa rocha sai do lado de lá. Ele sabe
quantas veias tem dentro do coração, pega
todas as baleias põe na palma da mão. Ele
sabe quantos fios de cabelo a humanidade
tem, e Ele entende todo mundo e não se

esquece de ninguém. Ele também sabe os
códigos secretos dos exércitos da terra,
não precisa de aviões e de bombas para
vencer uma guerra. Ele sabe os segredos
mundiais, do seu nome ninguém pode
escapar, todas as formas de linguagem e
de alento, Ele sabe interpretar. Ele tem a
nossas impressões digitais e conhecem
todos nós. Ele se lembra de todas as
orações que a gente faz, sem confundir
uma se quer, Ele vê os crimes que os
homens cometem, sabe quem tem amor, e
quem faz mal, está tudo registrado em sua
memória para o Juízo final.

Igreja Assembleia de Deus
Soldado Vencedor

Música: Ele é Deus
(Daniel e Samuel – Música Gospel)

Apresentado pelo Presbítero
Creôncio Paolielo

CRAS de Bom Repouso e
Instituto Federal oferecem

Curso Gratuito de
Técnico em Almoxarifado

O CRAS de Bom Repouso, em parceria
com Instituto Federal, está promovendo
durante seis meses um curso gratuito
de Técnico de Almoxarifado. Os inscritos
precisavam ter acima de 15 anos, mas
não era necessário ter ensino médio
completo, só com a RG e o CPF já fizeram
as inscrições.

De acordo com o Coordenador do

CRAS, Wilson Brandão, o curso
acontecerá de segunda-feira a sexta-
feira, das 19h as 22h, na Escola Municipal
Atílio da Silva Brandão.

O aluno receberá uma bolsa de estudo
Pronatec, para isso era necessário que
no ato da matrícula o estudante
apresentasse um cartão bancário em seu
nome.

Festa do Dia das Crianças em Tocos do Moji
O Dia 12 de Outubro reúne uma

dualidade de significados onde de um
lado comemoramos a bondade da
Padroeira do Brasil e, do outro a bondade
que nos é natural; bondade esta
encontrada justamente nas crianças. No
entanto, fé e compromisso ocupam
espaço central, definindo de forma
brilhante o verdadeiro sentido de tão
nobre data. Compromisso assumido pela
família da Cleuza (Tieta) que com a ajuda

da população tem realizado a já tradicional
Festa das Crianças em Tocos do Moji. Tal
evento é esperado com grande expectativa,
o qual é marcado por um forte momento
de fé sendo este a Benção de Nossa
Senhora Aparecida;  onde crianças,
moradores e visitantes agradecem a Deus
pela saúde e por mais um ano de
conquistas. Após a Benção, todos foram
convidados a se deliciarem de um bolo de
tamanho generoso, algodão doce, sorvete,

balas e chocolates. A praça se tornou um
grande parque de diversões com vários
brinquedos infláveis e crianças sorrindo.
A família da Cleuza (Tieta) aproveita este
veículo de comunicação para agradecer o
apoio da Câmara de Vereadores, Prefeitura
e Polícia Militar, além de toda população
que além da ajuda também se fizeram
presente abrilhantando a festa. Que Deus
Abençoe a Todos!

Vanderlei C. da Silva

Festa

organizada

pela família da

Cleuza(Tieta)

Pe. José Aparecido é o Novo Pároco da
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade

em Crisólia Distrito de Ouro Fino
Pe. José Aparecido de Pádua, Ex.

Pároco da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida em Tocos do Moji é o novo
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Piedade no Distrito de Crisólia/ Ouro
Fino MG. O ato de posse aconteceu no
dia 20/10 pelo Arcebispo Metropolitano
da Arquidiocese de Pouso Alegre Dom
José Luiz Majella Delgado durante a
celebração da Eucaristia.

Como reconhecimento da importância
do trabalho realizado junto à população
de Tocos do Moji, muitos foram os que
se deslocaram (de ônibus, vans, e
veículos particulares) com a finalidade
de celebrar junto com o Padre José
Aparecido este início de nova fase de
vida e missão. Este ato de fé revelou o
valor e as amizades deixadas pelo nosso
primeiro e “eterno” Pastor, o qual
permaneceu 12 anos a frente de nossa
paróquia.

Os presentes em sua posse, bem como
os que aqui ficaram em oração, esperam
que Deus em sua infinita bondade

conforte o seu coração
neste momento de
mudança. Que o senhor
(Padre) encontre em seu
“novo rebanho” o
carinho merecido. Que a
tua simplicidade
conquiste multidões e
que, em suas orações
lembre sempre de nós;
seus saudosos
paroquianos.

Vanderlei Carlos
da Silva

Pe. José

Aparecido de

Pádua

Compra-se o que tem preço. O que tem valor conquista-se!
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida -
atendimento a domicílio

 medicamentos - perfumaria -
descontos e promoções e
condições especiais de

pagamento.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG -
Tel.:(35)3445-1311

Prefeito de Borda da Mata
Edmundo diz: “Crise nas

Prefeituras é muito
preocupante”

O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior se diz muito preocupado
com as crises que as Prefeituras vem
enfrentando com a diminuição da
arrecadação dos municípios. Ele ressalta
que em Borda da Mata o Fundo de
Participação dos Municípios(FPM) caiu
drasticamente nos últimos meses(como
mostra a tabela abaixo), sendo essa a
principal fonte de arrecadação dos

pequenos municípios. Para exemplificar
ele cita o mês de setembro,  que em
Borda da Mata a diferença do FPM só
com a folha de pagamento foi enorme.

Em setembro, o FPM foi R$819.880,00
e a Folha de Pagamento ficou em
R$1.035.793,80, mais o INSS de
R$314.884,46, totalizando:
R$1.350.678,20 – Diferença –
R$530.798,20.

Borda da Mata realiza Corrida da
República no dia 15 de novembro

A Secretar ia  de Esportes  da
Prefeitura de Borda da Mata vai
realizar no dia 15 de novembro a
Corrida da República. As informações

sobre a corrida poderão ser obtidas
com a Chefe do Departamento de
Esportes, Regina Moreira ou com o
Professor  de Educação Física

Clayton(Corujinha). Mas quem quiser
fazer sua inscrição, elas já estão
abertas  a través do s i te :
portaldascorridas.com.br

Troca de Luminárias continuam
em Borda da Mata

A troca de luminárias, onde os
postes  possuíam braços curtos
continuam sendo substituídos por
longos. Neste mês duas ruas foram
beneficiadas que são as  ruas
Bernardes Leite Ferreira no bairro São
Benedito e a Pelegrino Flanklin no

centro.
O prefeito Edmundo Silva Júnior

volta a pedir às pessoas que queiram
que as luminárias de suas ruas sejam
substituídas que vá até a Prefeitura e
se cadastre para que possa ser feito
os serviços de substituição.

Reforma e ampliação do bairro
Santa Rita deve ser entregue a
população no início do ano que vem

O Prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior disse que as obras de
reforma e ampliação da Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos no
bairro Santa Rita estão em fase final e
ele pretende no dia 10 de janeiro entregar

mais essa importante para a Educação
de Borda da Mata. Segundo ele, os
estudantes já terão aulas no ano que
vem na nova escola, que além de mais
bonita e confortável, o número de salas
foi triplicada.

Duas quadras poliesportivas em
Escolas Municipais em Borda
da Mata ganharão cobertura

Com recursos oriundos do Fundeb, ou
seja, verba que só pode ser investida na
área da Educação e em hipótese alguma
pode ser gasta em outro setor, a
Prefeitura vai fazer a cobertura de duas
quadras poliesportivas em escolas
municipais. As beneficiadas dessa vez
serão as escolas dos bairros Santa Rita
e Nossa Senhora de Fátima.

O prefeito Edmundo Silva diz que sua

administração é uma das que mais
investe  em Educação, pois ele sabe que
só através da Educação, “teremos uma
sociedade melhor” e ele não tem medido
esforços para dar conforto e segurança
a todos os estudantes e a cobertura das
quadras é de grande importância para a
prática esportiva desses alunos,
principalmente neste período de muito
calor.

Borda da Mata se preparou para a
crise hídrica em diversos bairros

O prefeito Edmundo Silva Júnior
diz que em 2010 quando as águas de
algumas nascentes já começaram a
diminuir, ele previu que uma crise
hídrica poderia atingir alguns locais
de  Borda  da  Mata .  “Jamais
imaginava que ia chegar a esse
ponto que estamos atravessando,
principalmente na Região Sudeste,
com essa escassez de água”, diz.

Prevendo que  poder ia  te r
problemas no futuro, ele fez um

planejamento  h ídr ico  para  que
pudesse suprir a necessidade das
pessoas ,  caso  chegasse  a
necess i ta rem e   hoje ,  esse
planejamento está refletindo nas
suas atitudes lá atrás, pois se não
tivesse investido na construção de
poços artesianos naquela época,
muitas pessoas hoje estariam com
fal ta  de  água ,  já  que  a lgumas
nascentes até já secaram.

O planejamento fez com que ele

construísse um poço artesiano nos
bairros Barro Amarelo, nos Moreiras
e na Serrinha. E nos distritos do
Sertãozinho e Cervo, sendo dois no
Cervo e  um no Ser t tãozinho.
“Graças a esses poços, com a falta
de chuva, eles estão suprindo a falta
de água por enquanto, mas isso não
impede que peçamos a população que
fique atenta quando ao desperdício
de água, pois não sabemos ainda o
que está por vir” finaliza Edmundo.

Lista de Beneficiários(Folha de pagamento)
do Bolsa Família de Borda da Mata

A Lei que criou o Programa Bolsa Família(Lei nº 10.386,de 9 de janeiro de 2004, art. 13) prevê que deve de ser acesso público
a lista dos beneficiários, com os respectivos valores transferidos. Essa divulgação em meios eletrônicos. A relação pode ser

vista no site da Caixa Econômica Federal, no Portal da Transparência, de responsabilidade da Controladoria Geral da
União(CGU) e no site do jornal Tribuna Popular:www.tribunabm.com.br.

A lista impressa pode ser encontrada na recepção da Prefeitura de Borda da Mata e na Caixa Econômica Federal.

Já a Lista de cadastros desatualizados também está impressa
 na Prefeitura, na Caixa Federal e no site do Tribuna Popular.

Bolsa Família - Quem pode participar
O Programa Bolsa Família atende às

famílias que vivem em situação de
pobreza e de extrema pobreza. Foi
utilizado um limite de renda para definir
esses dois patamares. Assim, podem
fazer parte do Programa:

- Todas as famílias com renda por
pessoa de até R$ 77 mensais;
- Famílias com renda por pessoa entre
R$ 77,01 e R$ 154 mensais, desde que
tenham, em sua
c o m p o s i ç ã o
crianças ou
adolescentes de
0 a 17 anos.

Como se
cadastrar

Não existe um
c a d a s t r o
específico do
Programa Bolsa
Família. Na
r e a l i d a d e ,
quando a
pessoa fala que
fez o cadastro
do Bolsa, ela se inscreveu no Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo Federal, ou apenas Cadastro
Único.

Os municípios e o Distrito Federal são
os responsáveis pelo cadastramento das
famílias — assim, as famílias
interessadas devem ir ao setor do Bolsa
Família e do Cadastro Único em sua
cidade. Em muitos locais, o
cadastramento também pode ser
realizado nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS).

Mais informações sobre o
cadastramento, tais como os
documentos que a pessoa deve

apresentar e o que é considerado para o
cálculo da renda familiar — estão
detalhadas na página do Cadastro
Único.

Como as famílias entram no
Programa

A inscrição no Cadastro Único não
garante a entrada imediata no Bolsa
Família. A seleção das famílias é feita por
um sistema informatizado, a partir dos

dados que
e l a s
informaram
no Cadastro
Único e das
regras do
programa .
Não há
interferência
de ninguém
n e s s e
processo.

A
conces são
do benefício
depende de

quantas famílias já foram atendidas no
município, em relação à estimativa de
famílias pobres feita para essa
localidade. Além disso, o governo
federal precisa respeitar o limite
orçamentário do programa.

As famílias selecionadas recebem um
cartão de saque, o Cartão Bolsa Família,
emitido pela Caixa Econômica Federal
(CAIXA) e enviado para a casa delas
pelos Correios. Junto com o cartão, a
família recebe um panfleto com
explicações sobre como ativá-lo, o
calendário de saques do Bolsa Família e
outras informações.

O Bolsa Família é dinâmico, isto é,

todos os meses, há famílias que entram
e outras que saem do programa.

Como as famílias saem do Programa
O Bolsa Família possui mecanismos

de controle para manter o foco nas
famílias que vivem em condição de
pobreza e de extrema pobreza. Por isso,
periodicamente saem famílias do
programa, principalmente porque não
atualizaram as informações cadastrais ou
porque melhoraram de renda, não se
adequando mais ao perfil para receber o
benefício.

O descumprimento dos compromissos
nas áreas de educação e de saúde
também pode levar ao cancelamento do
benefício. Mas isso é apenas em último
caso, pois o objetivo das
condicionalidades é reforçar o acesso
das famílias mais pobres a direitos
sociais.

O programa também tem instrumentos
para dar segurança aos(às)
beneficiários(as). Quando a renda sobe
para até meio salário mínimo por pessoa,
as famílias podem ficar mais dois anos
no Bolsa Família, desde que atualizem
voluntariamente as informações no
Cadastro Único. Esta é a chamada Regra
de Permanência.

Há ainda a possibilidade de as famílias
saírem por conta própria. Para tanto, elas
precisam ir ao setor do Bolsa e do
Cadastro Único no município e solicitar
o desligamento voluntário. Nesses
casos, a família conta com o Retorno
Garantido: num prazo de 36 meses após
o desligamento e caso se enquadre
novamente nos critérios do programa,
poderá voltar a receber Bolsa Família
sem passar por novo processo de
seleção.

Não culpe os politicos! Eles não tem culpa !

pois se não fosse você, nem lá estariam.
(Autor desconhecido)
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

CRAS de Borda da Mata e Sesi Minas promovem o “Cozinha Brasil” na cidade

O Cras Sebastiana Marques de Borda da Mata e o Sesi
Minas promoverão nos dias 04, 05 e 06 de novembro, o
Cozinha Brasil. Um programa do Sesi que ensina a preparar
refeições de baixo custo, com aproveitamento integral do
alimento e de seus nutrientes. Mais informações no Cras –
Rua Salvador Orlandi, 53 – Telefone 3445-2315.
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Borda da Mata é classificada no terceiro dia da Gincana do Saber Regional
A participação e o empenho de todos

os participantes marcaram o terceiro dia
da Gincana do Saber Regional 2015,
realizado no dia 07 de outubro em Pouso
Alegre. Participaram as cidades de
Borda da Mata, Ouro Fino, Paraisópolis,
São Sebastião da Bela Vista e Córrego
do Bom Jesus.

As cidades foram representadas pelos
seguintes alunos, professores
orientadores e representantes:

Borda da Mata: Estudantes: Beatriz
Hellen Aparecida Pereira e Túlio
Augusto Lopes. Professor Orientador:
Antônio Carlos de Rezende e o
Representante da Cidade: Secretária
Municipal de Educação, Gláucia
Brandão Guilherme.

Córrego do Bom Jesus: Estudantes:
Maria Eduarda do Amaral Ribeiro e
Filipe Finamor Chiaradia e Silva.
Professor Orientador: Targino Carvalho

e o representante Assessor da Câmara
de Córrego do Bom Jesus e coordenador
da Câmara Mirim Luís César Fonseca.

Ouro Fino: Estudantes: Bárbara
Gabriela da Silva, Mariana Vitorino
Oliveira de Almeida. Professora
Orientadora: Dalila Lasmar Ribeiro Vieira.
Representante Presidente da Escola do
Legislativo Vereador José Camilo da
Silva Júnior.

Paraisópolis: Estudantes: João Pedro
Ferreira da Silva e Souza e Éric Santiago
de Souza Almeida. Professor Orientador:
Marcelo Benedito de Souza e
Representando a cidade a Presidente da
Câmara Vereadora Maura Lúcia dos
Santos.

São Sebastião da Bela Vista:
Estudantes Kaline Aleandra de Souza e
Fábio Eduardo Beraldo Lacerda.
Professora Orientadora: Silvana Bueno
de Souza.  Representando a cidade o

Presidente da Câmara, José Raimundo da
Silva.

A apresentação da Gincana do Saber
foi realizada pela Assessora de
Comunicação da Câmara de Pouso Alegre
e Diretora do Telecidadania, Emanuela
Baretto.

A avaliação das perguntas foi feita pelo
mestrando da Faculdade de Direito do Sul

de Minas e advogado Paulo Henrique
Loyola Vianna de Andrade.

A Diretora da Escola do Legislativo,
Madu Macedo, recebeu todos os
participantes parabenizando-os pela
participação e dedicação na Gincana do
Saber Regional. “Todos os alunos são
vitoriosos, pois estão participando de uma
Gincana que leva o conhecimento sobre

os direitos e deveres constitucionais o
objetivo principal do projeto.”

A disputa da Gincana foi muito acirrada
e se classificou para a grande final a cidade
de Borda da Mata.

A final será no dia 12 de novembro e as
cidades finalistas são: Borda da Mata,
Varginha, São Lourenço, Santa Rita de
Caldas e Nova Serrana.

Finalistas da Gincana do Saber Regional em Pouso Alegre
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
CB PM Junqueira

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.

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

“O tempo é limitado, então não gastes seu tempo vivendo a vida de outro. Não fiques preso
no dogma que é viver como os outros pensam que deverias viver. Não deixe que as opiniões

dos outros calem sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem para
fazer aquilo que manda seu coração e intuição.”

Steve Jobs

Cofre da Basílica Nossa Senhora do Carmo
é furtado com ofertas de duas semanas

A Policia Militar compareceu a Basílica de Nossa Senhora do Carmo onde o Padre
José Setembrino relatou que duas funcionarias  informaram que depararam com o
cofre que fica na imagem de Jesus Cristo arrombado. Segundo as funcionárias
quando chegaram não havia nenhum sinal de arrombamento, que tal fato ocorreu
na manhã do dia 13 de outubro e de acordo com uma funcionária, havia no cofre as
ofertas de duas semanas, que poderia haver moedas e cédulas, acreditando ter
aproximadamente  700 reais.

Menor apedreja UBS do centro da cidade
No dia 23 de outubro,  o menor MPS, conhecido no meio policial,  arremessou

pedras nos vidros da UBS Monsenhor Pedro Cintra. Acionados, Militares
compareceram ao local e apreenderam o menor, sendo lavrado o devido BO.

Motocicleta com chassi raspado
é encontrada no bairro Santa Terezinha

No dia 06 de outubro, após denuncia anônima que havia uma motocicleta de cor
preta circulando sem placa nas ruas do bairro Santa Terezinha, a Polícia Militar
deslocou ao bairro na Rua Avelino Nunes de Almeida onde deparou-se com uma
motocicleta parada na via. Foi constatado que a motocicleta encontrava-se com
chassi raspado e sem a placa de identificação, aparentemente trata-se de uma Honda
CG 150, de cor preta. Foi acionado o guincho Xaxa que fez a remoção ao pátio
credenciado.

Menor é apreendido com moto furtada
No dia 22 de outubro, por volta das 19h, o menor CSM  estava andando em uma

motocicleta sem os acessórios diversos.  A viatura foi ao local e ao lhe ser dada
ordem para encostar-se ao muro, o menor desobedeceu, questionando a ação da
PM. Ato contínuo, a genitora do menor, interferiu na abordagem em defesa do filho.
O menor foi apreendido e conduzido para a confecção do reds. A mãe do menor
acompanhou todo o ocorrido.

Depois,  já no quartel, ao ser questionada a procedência da moto, a mãe do menor
não sabia e franqueou a entrada da PM no local. Ao conferir a moto, viu-se que
estava com chassi raspado, contudo o número do motor estava preservado e
constatou-se que se tratava da moto furtada em uma Auto Escola. Tal menor é
reincidente, tendo uma ficha imensa de delitos, principalmente de furto de motos.
Orientação ao cidadão de bem – temos na cidade um menor morando em Borda da
Mata que está praticando diversos furtos de motocicleta.  Já foi apreendido com
duas motos furtadas, uma de Congonhal e uma de Auto Escola de Borda da Mata,
sem contar que o menor CSM, já tem várias passagens pelo mesmo crime e também
envolvimento com tráfico de drogas.

Dicas para proteger sua moto de roubos e furtos
O roubo de motos aumenta assustadoramente no Brasil e principalmente as motos

de alta cilindrada – hoje as preferidas por gangueiros. Todo o cuidado é pouco.
Siga algumas dicas para evitar perder a sua moto.

1 - nunca se esqueça de travar o guidão; esta é a medida mais básica e que não
exige esforço nenhum, mas muitas vezes é esquecida;

2 - lembre-se de retirar as chaves! tem muita gente que desce da moto e acha que
por estar bem perto dela ninguém vai mexer;

3 - procure sempre guardar a moto em garagem (ainda que por pouco tempo). fica
mais protegida e evita atrair olhares alheios;

4 - alarmes, cadeados, correntes e outros equipamentos para evitar o roubo da
sua moto são sempre muito bem vindos.

Mudança de estacionamentos
no centro de Borda Mata

- Em frente a Casa Lotérica só tem três vagas para
carros, sendo o restante das vagas destinadas a
motocicletas;
-Está proibido estacionar em frente às lojas Edmil e
loja IM, de segunda a sexta-feira de 08h às 18h,
somente carga e descarga.
-Tambem será proibido estacionar em frente à loja Arts
Vídeo e Loja do Toti, pois será exclusivo para carga e
descarga;
- Motos deverão estacionar em locais apropriados para
tais veículos, em breve serão instaladas placas
proibindo que as motos estacionem em vagas de carro;
- Caminhões também serão proibidos de estacionar no
entorno da praça;
-Atenção também ao estacionarem nas esquinas e em
frente às garagens, os veículos serão guinchados;

-Dia 25/10/15, às 11h40 um veículo foi estacionado
em frente a uma garagem na rua Pe. José Oriolo, centro.
A viatura foi acionada e o veículo guinchado. Gerou
multa e transtorno para o proprietário do veículo.
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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

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Advocacia

 e Consultoria

Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368

Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
OAB/MG 107.598

Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 25/2015
 “Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contêm outras providencias.”
O povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova, e eu, Prefeito

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Com base nas consignações orçamentárias do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder

subvenções, auxílios financeiros e contribuições às instituições relacionadas, de acordo com as seguintes designações:

Parágrafo único. As transferências às entidades serão
feitas em parcelas mensais conforme disponibilidade
de caixa

Art. 2º. Somente às instituições cujas condições de
funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério
da Administração Municipal, serão concedidos os
benefícios desta lei.

Art.3º. A concessão de subvenções sociais
destinadas às entidades sem fins lucrativos somente

poderão ser realizadas após observadas às seguintes  condições:
I – Ter caráter assistencial ou cultural e atender direto ao publico, de forma gratuita nas áreas de assistência social,

médica e educacional;
II – Não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
III – Apresentar declaração de regular funcionamento do ultimo ano, emitida no exercício de 2014 por autoridade local;
IV – Comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
V – Ser declarada por lei como entidade de utilidade publica;
VI – Apresentar o Plano de Aplicação dos Recursos;
VII – Existir recursos orçamentários e financeiros;
VIII – Celebrar o respectivo convênio.
Art. 4º. As transferências de recursos do Município, consignadas na lei orçamentária anual, para entidades publicas e

privadas, a qualquer titulo, serão realizadas exclusivamente mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, na forma da legislação vigente.

Art. 5º. A concessão de ajuda financeira a qualquer titulo a entidades privadas fica condicionada a aprovação do Plano
de Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da Entidade cedente do recurso, e a existência de
disponibilidade de caixa.

Art. 6º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer titulo, submeter-se-ão à fiscalização do
órgão concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com finalidade de verificar o cumprimento
do Plano de Aplicação dos recursos.

Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convenio.
Art. 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio-funeral, auxilio-moradia, Auxilio-transporte, auxilio de

assistência medica e hospitalar e auxilio de medicamentos a pessoas pobres e desvalidos até o limite das dotações
orçamentárias.

Art. 8º. Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas as normas estabelecidas no art. 116
da lei 8.666/93.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagido seus efeitos a 1° de Janeiro de 2015.
Art. 10º. Revoga-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 14 de julho de 2015.
Vivalde Raimundo da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Alunos da Rede Pública Municipal de Educação de Tocos do Moji
comemoram a Semana da Criança com várias atividades

A semana da criança foi comemorada
nas escolas municipais com muitas
brincadeiras, peças teatrais,
apresentações de painéis, arte, música,
dança, esportes e atividades externas
como piqueniques, entre outras.  As
crianças divertiram-se com os teatros
encenados pelos alunos do pós-médio
da Escola Estadual. Foi uma semana

muito produtiva que permitiu unir
aprendizagem com diversão.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji juntamente
com a Administração Municipal
agradece ao empenho de todos os
profissionais envolvidos com a
educação no Município e parabeniza
todas as crianças.

Festa das
Crianças em

Tocos do
Moji:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PESSOAL COM FORMAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA
EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA O PREENCHIMENTO DE VAGA E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA, PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA ACADEMIA
DA SAÚDE.
EDITAL N. 01, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
O Município de Borda da Mata, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna
pública a abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal,
por tempo determinado, com formação em licenciatura plena em Educação Física,
regido pelo art. 37 da CF e da Lei Municipal n.º 1.055/1995 e Portaria n° 1.402 de 15/
06/2011 do Ministério da Saúde, para preenchimento de 01 (uma) vaga, nos termos
deste Edital, para atuar junto ao Programa Academia da Saúde/Cidade e Rede de
Atenção Psicossocial, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 1.1 - O processo seletivo simplificado será regido por este Edital e constará de uma
única fase, que compreenderá a avaliação objetiva de títulos aferidos por meio de
pontuações, de caráter classificatório, sob a responsabilidade da Secretaria de
Saúde Municipal e Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal.
1.2 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos;
1.3 - Não haverá cobrança de taxa de inscrição no presente certame.
1.4 - Ficam asseguradas as admissões, conforme necessidade de provimento dos
candidatos classificados no presente Processo Seletivo Simplificado para a função
de profissionais de Educação Física, mediante as condições estabelecidas neste
Edital.

O Edital completo está no site da Prefeitura e no site do jornal
Tribuna Popular:www.tribunabm.com.br
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Resultado das Eleições de
Conselheiros Tutelares do

Município de Tocos do Moji
A eleição aconteceu no dia 04 de outubro, na Escola Estadual José Tomas

Cantuária Júnior.
15 Candidatos concorreram ao pleito.
978 eleitores compareceram para votar.
Votos Válidos 961 votos.
Votos Brancos 10 votos.
Votos Nulos 07 votos.
Classificação dos Candidatos Titulares e Suplentes
Membros Titulares
1º Tânia dos Reis Almeida;
2º Angélica Cristiane Ferreira;
3º Daniele Maria da Silva;
4º Ana Flavia da Rosa;
5º Dionéia Maria da Silva Toledo.
Membros Suplentes
6º Tatiana Regina da Silva;
7º Camila Luciana da Silva Brant ;
8º Adalto Mariano da Silva;
9º João Márcio da Rosa;
10º Luana Maria Pereira da Rosa.

Livro “As raízes e os sonhos na vida de
uma poetisa” é lançado em Bom Repouso

Com o apoio da Secretaria Municipal
da Educação, Bom Repouso, no mês de
setembro, prestigiou o lançamento do
livro “As raízes e os sonhos na vida de
uma poetisa” de Helena Maria de Souza.
O lançamento teve início às 18 horas no
Clube Literário e Recreativo. O evento
foi aberto ao público e contou com a
presença das autoridades municipais. A
autora reúne em seu livro poemas com
multiplicidade de temas. Ela se declara
poeta e é dona de um estilo próprio:
criativo, divertido e inteligente.
Surpreende com o talento que tem vindo
da alma para criar e com a arte que possui
para lapidar, aparar e montar seus
versos. Helena fez uma apresentação,
evidenciando os motivos que a
inspiraram a escrever o livro, mostrando
os fatos históricos e detalhes da
produção da obra. Ao final, enquanto
era servido um coquetel, a autora
realizou uma sessão de autógrafos. Escritora Helena Maria de Souza
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Guarda Mirim de Borda da Mata comemora 25 anos de vida
A “Guarda Mirim Irmã Martha” de

Borda da Mata, no dia 25 de setembro,
às 19h,  no Centro de Pastoral São José,
gentilmente cedido pela Paróquia de
Nossa Senhora do Carmo, realizou uma
bela e solene festa. O ambiente foi de
muita alegria e emoção para todos os
que trabalham e prestigiam a instituição.
Além da confraternização pelos 25 anos
de existência da entidade, ainda
aconteceram as formaturas das 24ª e 25ª
Turmas de Guardinhas e cerimônia de
graduação daqueles que mereceram
promoção por seus méritos pessoais.

A noite festiva contou com a presença
de autoridades civis, militares, diretores
da entidade, colaboradores, convidados,
pais e padrinhos dos formandos.

Neste último curso,   a “Escola
Permanente de Formação de
Guardinhas” da GMIM esteve
integrada de 14 palestrantes
voluntários, membros da Diretoria, do
Conselho Fiscal, professores,
sacerdote, pastor, médica, dentista,
gerentes dos Correios e Banco do Brasil.

O grande objetivo do Curso de

Formação, ministrado todos os anos no
período de maio a junho, por estes e
outros eventuais professores
voluntários da Escola Permanente, é o
de desenvolver o notável projeto
“CONSTRUIR VIDAS”, alicerce da
entidade. Como o próprio nome indica,
o curso fornece aos adolescentes pistas
para o encontro do “MAPA DO
TESOURO” da vida. Prepara-os para  o
planejamento dos estudos, iniciação ao
trabalho e, sobretudo, para os seus
compromissos de futuros cidadãos, pais
e mães de famílias.

A série de palestras do Curso visa à
formação moral, cívica e espiritual dos
jovens, tornando-os aptos para o
exercício das funções de guardinhas.
Conscientiza os adolescentes a respeito
da escolha dos VALORES realmente
importantes em suas vidas. Ensina-os a
programar bem o seu tempo, dedicando
as horas do seu dia ao estudo, trabalho,
sadio lazer, mas sem esquecimento do
seu valor e do seu destino eterno, como
filho (a) de Deus. Enfim, indica o
CAMINHO DO BEM.

É evidente que as pistas propostas
para essa caminhada, em busca da
felicidade e da realização pessoal,
certamente contribuem para a formação
de pessoas dignas, de personalidade e
de bom caráter. Homens e mulheres de
bem, forças vivas na sociedade,
CIDADÃOS na acepção da palavra,
conscientes dos seus direitos e deveres
e que saibam respeitar as leis e as
autoridades constituídas.

Por esta razão, a Guarda Mirim Irmã
Martha, nesses abençoados 25 anos de
trabalhos, fez por merecer total apoio da
comunidade e seus guardinhas
conquistaram   respeito e admiração do
povo bordamatense.

A diretoria da entidade, nesta
oportunidade, quer agradecer a todos
que, de alguma forma, ao longo destes
25 anos de existência, colaboram e
incentivam o trabalho da GMIM. Que
Deus os recompense!

Muito obrigado!

Diretoria da GMIM

Comemoração

dos 25 anos

da Guarda

Mirim

População do bairro Barro
Branco e do Distrito Sertão da
Bernardina em Tocos do Moji

recebe palestra sobre temas
relacionados a saúde

No dia 08 de outubro foi  realizada uma palestra com nutricionista Gislaine
Pereira em parceria com Enfermeira Shirley de Fátima no Bairro Branco e no Distrito
Sertão da Bernardina. A palestra abordou temas de prevenção à diabetes,
hipertensão arterial, colesterol e triglicerídeos.
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3º Encontro de Bandas de Bom Repouso reúne Bandas de toda a região

No dia 18 de outubro, aconteceu em
Bom Repouso, o 3°Encontro de Bandas.
O evento foi a partir das 9h na Praça
Coronel Ananias de Andrade (Praça da
Matriz). O encontro contou com a Lyra

João Paulo II da cidade, com a
Fanfarra Mirim da Escola Municipal
Atílio da Silva Brandão, também de
Bom Repouso, e com as Bandas de
Paraisópolis, Bueno Brandão,

Extrema e Tocos do Moji. O encontro foi uma
homenagem ao Sr. Jorge Luiz de Souza, que é
um dos primeiros músicos da antiga Banda de
Bom Repouso e a Lira João Paulo II tocou para
ele, a música “Saudade de Cambuí” que ele

compôs em 1944 e também o solo da música
“crisântemo” feita por volta de 1935 por
Olímpio Costa que era Professor e Maestro,
para que o então adolescente Jorge Luiz
pudesse tocar e agora foi repetida pela Lira

de Bom Repouso.
O evento foi organizado pela Associação

Musical Artística de Bom Repouso,
coordenada pelo Maestro Ronaldo Antonio
Andrade e contou com o apoio da Prefeitura.

Plano de Controle e Mobilização Social contra a Dengue,
Chikungunya E Zika Vírus em Borda da Mata

A Vigilância em Saúde, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde de Borda da
Mata, lançam um Plano de Mobilização Social
e Combate ao mosquito Aedes Aegypti para
o segundo semestre de 2015. O presente
plano visa promover mobilização da
comunidade bordamatense frente à Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus, envolvendo três
frentes de atuação: controle do mosquito,
parceria com a comunidade e atendimento à
população.

Neste plano é apresentada uma síntese das
atividades a serem realizadas, especificando
os objetivos gerais, que é garantir a
participação social em todas as etapas do
processo de combate ao mosquito
transmissor da dengue, Chikungunya e Zika
Vírus, visando atender às necessidades e
anseios de toda a população bordamatense,
e específicos, como controle do mosquito,
parceria com a comunidade e atendimento à
população.

A fim de promover um olhar mais apurado
em relação ao trabalho social, é importante
conhecer Borda da Mata. De acordo com o
Censo 2010 do IBGE, a cidade apresentava
uma população de 17.118 habitantes, sendo
13.718 pessoas residentes na zona urbana e
3.400 pessoas na zona rural. Em 2014, a
população de Borda da Mata foi estimada,
segundo o IBGE, em 18.481 habitantes.

Em relação ao controle do Aedes Aegypti,
este será feito por meio do monitoramento de
armadilhas distribuídas pela cidade, visitas
domiciliares dos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS’s) e Agentes de Combate a
Endemias (ACE’s) com eliminação de
criadouros, além de mutirões específicos
como os que já acontecem no município.

Os ACE’s farão ações nos pontos
estratégicos (borracharias, ferros-velhos,
rodoviária, ruas, avenidas, praças, cemitérios,
áreas de lazer, templos religiosos, piscinas de
uso público etc) e em imóveis especiais
(escolas, delegacia, clube, asilos, pátio da
prefeitura, academia da saúde), associando
ao tratamento químico para acabar com os
criadouros o uso de mecanismos legais, como

a aplicação de multa para quem se
recusar a receber os agentes. Haverá
coleta de larvas para identificação do
mosquito sempre que necessário
durante as ações.

Quanto à mobilização da comunidade,
o principal auxílio no combate ao
mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika vírus deve vir da
população. Além do contato porta a
porta feito pelos ACS’s e ACE’s, foi
solicitado auxílio da educação, da Polícia
Militar, da igreja católica e da igreja
presbiteriana do município.

A equipe de ACE’s, além do casa a
casa e palestras nas escolas e outros
locais, realiza blitz nas ruas do município,
a fim de sensibilizar e conscientizar ainda
mais a população sobre os riscos que
estas doenças nos trazem.

Em relação à assistência à população,
a Vigilância em Saúde está promovendo
reuniões com equipes da ESF, equipe
do Pronto Socorro municipal,
representantes dos laboratórios
particulares e conveniado e coleta de
sorologia de todos os casos suspeitos.

Ocorrerá contato permanente e
sistemático entre a Vigilância em Saúde
e os serviços do Pronto Socorro e
hospitalares de referência, com objetivo
de reduzir a letalidade das formas graves
da doença.

O atendimento à população com
sintomas da dengue será feito nas
Unidades com Estratégia de Saúde da
Família e Pronto Socorro, notificados,
encaminhados para a Vigilância
Epidemiológica, a qual agendará a coleta
de sorologia conforme início dos
sintomas, uma vez que esta coleta só
pode ser realizada após o sétimo dia dos
primeiros sintomas da doença, e
acompanhado na sua Unidade de
Referência até cura total. Casos graves
serão encaminhados para a referência
do município, que é o Hospital Samuel
Libânio em Pouso Alegre/MG.

A título de curiosidade, no início do
ano (janeiro a maio de 2015), Borda da
Mata apresentou 83 casos notificados
de Dengue, sendo que 42 foram
confirmados até o momento. Desse
modo, o município registrou a maior
incidência dos últimos anos, de 2,72
casos para cada 1000 habitantes. Os
bairros mais afetados foram Centro e São
Judas Tadeu e a faixa etária de maior
ocorrência foram de 20 a 64 anos (70
notificações), ou seja, fase adulta.

          Desse modo, é preciso nos
conscientizarmos sobre a importância de
cada um fazer sua parte dentro do seu
domicílio, com medidas que erradicam
ou pelo menos diminuam o risco do
mosquito se desenvolver. Estas ações
são:

- Não deixar acumular água em
qualquer recipiente que seja (baldes,
pneus, tampinhas de garrafa, pets,
calhas, vasinhos de plantas...);

-Limpar as caixas d’água
periodicamente e mantê-las sempre
fechadas;

-Trocar diariamente a água da vasilha
dos animais domésticos;

-Piscinas em uso tratar com cloro e
piscinas desativadas devem ser
mantidas secas;

-Não descartar lixo em terrenos baldios
e manter sempre a lixeira fechada;

-Se precisar guardar alguma garrafa,
sempre acondicioná-la com a boca para
baixo a fim de evitar que acumule água;

-Flores que acumulam água em suas
folhas, como as bromélias, por exemplo,
usar uma mistura de uma colher de água
sanitária para cada litro de água e regá-
las com esta mistura;

-Se identificar alguma situação de
risco, avisar a Vigilância em Saúde no
Centro Médico (falar com João ou
Grazieli).

Grazieli Miranda Siqueira Dande
Enfermeira da Vigilância em Saúde

Departamento de Assistência
Social de Tocos do Moji

oferece jantar para
comemorar o Dia do Idoso

“Cada marca em seu rosto representa a experiência de vida que vocês têm para nos oferecer; lagrimas e sorrisos traduzem seus melhores feitos! nossa gratidão e carinho a todos os idosos
do mundo e que seu exemplo de vida nos tornem pessoas mais sensíveis, carinhosas e felizes ...Obrigado por serem pessoas tão maravilhosas.”

Com este espírito foi comemorado em Tocos do Moji no dia 08 de outubro o Dia do Idoso.
Com um  jantar especial de comemoração oferecido pelo Departamento de Assistência e Promoção Social,  juntamente com o CRAS e Prefeitura, o Grupo da terceira idade do CRAS

local pôde comemorar esta importante data.
Além do jantar foram entregues cartões comemorativos e sorteio de brindes.
Vale lembrar que o Grupo da Terceira Idade do CRAS de Tocos do Moji, com sua característica de ser extremamente alegre e participativo, conta hoje com um número próximo de 80

participantes e cada vez mais crescendo.

Nos momentos de crise, a solução é anunciar.
 Anuncie Aqui.


