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Servidores de Borda da Mata passam por treinamento para Segurança no Trabalho
Servidores do Departamento de Obras e do Lar Monsenhor Pedro Cintra passaram por treinamentos e capacitação para uso de
EPIs, observação de normas de segurança, técnicas de combate a incêndio e proteção no ambiente de trabalho.

Os servidores da Prefeitura de Borda da Mata são acompanhados de perto por profissionais
que têm como missão garantir sua segurança no ambiente de trabalho e na execução de suas
atividades. Além do acompanhamento no dia a dia, eles recebem treinamentos e passam por
programas de capacitação. Duas ações como essas ocorreram nos meses de julho e agosto.
Em julho, os servidores do Departamento de Obras passaram por uma capacitação acerca
da Norma Regulamentadora 10, que trata da ‘Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade’. O treinamento foi aplicado pelo técnico de Segurança do Trabalho, Paulo
Marinho.
Como explica a técnica em Segurança do Trabalho da Prefeitura, Paloma Silva, a capacitação
teve como objetivo “estabelecer os requisitos e condições mínimas para a implementação de
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade”.
Servidoras do Lar Monsenhor Pedro Cintra também passam por treinamento
Já no lar Monsenhor Pedro Cintra os alvos das orientações sobre segurança no trabalho foram o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e práticas de combate a incêndio.
Participaram do treinamento servidoras que atuam na cozinha da casa de repouso e em serviços gerais. “Os EPIs são fundamentais para a proteção e saúde dessas trabalhadoras no dia a dia, enquanto as noções
de combate ao incêndio são imprescindíveis para profissionais que trabalham o tempo todo perto do fogo, como é o caso das cozinheiras”, considera Paloma.

Atividades culturais enriquecem vivência dos estudantes de Borda da Mata

O final de agosto movimentado nas escolas de Borda da Mata. Os cerca de dois mil alunos da
rede municipal participaram de atividades culturais que promoveram um verdadeiro mergulho na
história e cultura regionais do Brasil, do município e até das famílias dos estudantes.
As escolas se organizaram em torno de atividades voltadas para o folclore. Figuras míticas
como o ‘Saci-pererê’, lendas como a do boto cor-de-rosa e do ‘Bumba meu boi’ aproximaram os
jovens alunos das particularidades regionais que formam a diversidade cultural do país.
Depois de aprender sobre lendas, figuras míticas e entender como o conhecimento de um povo
é passado de geração para geração, sob a orientação dos professores, os alunos prepararam uma
apresentação para os pais e toda a comunidade escolar. Teve exposição de desenhos, pinturas e
outras artes plásticas, teatro e dança. Uma festa só.
A educadora Pollyana Ribeiro, diretora da Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos, explica que esse enriquecimento da experiência dos estudantes em sala de aula é uma
tarefa que exige uma nova postura das escolas. Trata-se de “estabelecer uma visão real da práxis pedagógica em relação à atividades cultural, encarando-a como um meio de transformar a sala de aula em um ambiente
de aprendizagem significativa para os alunos”, aponta a diretora.
Essa nova postura envolve o fortalecimento dos laços entre a comunidade escolar em todos os níveis. A participação também deve ser cada vez mais ativa. “Exige que a escola assuma uma postura de mudanças,
recriando desde o planejamento curricular à execução de novas estratégias; trabalhar em um novo currículo, preparar também os profissionais de educação, fazer parcerias com pais e comunidade, incluir projetos
voltados para essa diversidade cultural em seu projeto político pedagógico, através da ação participativa de todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com a escola”, projeta.
Culinária aproxima estudantes das raízes familiares enquanto revela pano de fundo histórico
Em um mundo globalizado, totalmente conectado, como estimular os estudantes a valorizar sua raízes? As atividades desenvolvidas pela rede municipal de educação para a 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de
Minas mostram que ações criativas e envolventes cumprem o papel com perfeição.
Foi mais ou menos assim: professores e alunos escolheram receitas do repertório familiar e local e fizeram uma exposição. No cardápio das apresentações, que foram de 26 a 30 de agosto, quitutes como o bolinho
de polvilho doce da Tia Lucimara ou a rosquinha de nata da mamãe Renata e vovó Sônia, familiares da aluna Ayla. Por trás de cada receita, os alunos descobriram que havia não apenas ingredientes, mas muita
história.
As delícias recheadas de causos cumprem uma função importante na introdução da nova base curricular, como explica Pollyana: “Uma de suas competências é: valorizar e fazer fluir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e estimular as diversas práticas da
produção artístico-cultural”.
O prefeito André Marques aponta que o envolvimento dos estudantes nas atividades
culturais é um fator fundamental para ampliar suas experiências, fazendo-os
experimentar o conhecimento de forma concreta. Para o gestor, o trabalho nas escolas
do município tem sido exemplar. “Todos os profissionais da Educação estão de
parabéns pela experiência de conhecimento e de vida que estão proporcionando para
os nossos estudantes. Merendeiras, professores, o corpo pedagógico, diretores e
nossa diretora do Departamento estão realizando com muito sucesso uma das nossas
grandes metas que é oferecer educação de qualidade para os nossos jovens”, avalia.

Grota Rica e Bocaina em Borda da
Mata recebem trabalho de
recuperação viária e alargamento da
ponte do Pontilhão é concluído

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

O trabalho permanente de recuperação
de vias do Departamento de Obras
voltado para a zona rural chegou as
regiões da Grota Rica, no bairro do
Gaspar, e no Bocaina, no Distrito do
Sertãozinho.
Os trabalhos nessas regiões
envolveram o cascalhamento,
nivelamento e ajustes para melhor
escoamento das águas da chuva.

Alargamento da ponte do Pontilhão é
concluído
Também, o Departamento de Obras
concluiu o alargamento da ponte do
Pontilhão. Na próxima etapa da obra, será
feita a concretagem da ponte, remoção
do poste que fica próximo ao local e
manilhamento para escoamento das
águas.
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Sete de Setembro em Borda da Mata tem mensagem de paz,
união e praça lotada para acompanhar o desfile cívico
O 07 de Setembro reuniu os moradores
de Borda da Mata na Praça Antônio
Megale, em frente a Prefeitura para
acompanhar o desfile cívico. A celebração,
como sempre, encantou o público.
A apresentação do EELAM estava
perfeita, a das creches estava
maravilhosa. “Estava tudo divino. Muito
bom gosto, todo mundo muito bem
arrumado, a fanfarra muito bem ensaiada,
estava maravilhoso”, avalia a moradora
Vera Lúcia, que acompanhou o desfile de
perto.

Para dar início à celebração dos 197
anos da Independência do Brasil, o
prefeito André Marques
fez o
hasteamento da Bandeira, sob o som do
hino nacional. Ele aproveitou a data para
mandar uma mensagem de paz: ‘O que
fica deste Sete de Setembro é a
importância de todos os brasileiros
deixarem as divergências de lado e se
unirem em torno do bem comum. Esse
deve ser o objetivo principal de todos
que querem o bem de sua família, de sua
escola, do seu bairro, do seu Estado e da

nossa grande Nação”, concluiu.
O desfile cívico reuniu as escolas das
redes municipal e estadual, APAE, o
grupo de artes marciais, a escolinha de
futebol do município e um pelotão do
14° Grupo de Artilharia de Campanha de
Pouso Alegre.
As autoridades acompanharam o
desfile do gabinete da Prefeitura. Para o
tenente Guilherme, comandante da
Polícia Militar de Borda da Mata, a
celebração reaviva o patriotismo e une
as pessoas. “É um dia extremamente

Confira alguns flashes do Desfile:

importante para ressuscitar o civismo e
o patriotismo entre os brasileiros e é
importante, também, para reforçar esse
espírito de união entre todos os
bordamatenses e entre todos os
brasileiros”, concluiu.
Em alto e bom som, as fanfarras deram
o tom do civismo que marcou a
celebração, repleta de mensagens de
amor e paz. A diretora de Educação, falou
da importância do civismo no dia a dia
dos alunos. “Promover o civismo nas
escolas é um trabalho que tem que ser

realizado o ano todo, não só por ocasião
da proclamação da Independência,
porque é através da civilidade que nós
conquistar melhores estudantes,
melhores alunos e cidadãos autênticos
para o dia de amanhã”, considerou.
Acompanhando as batidas das
fanfarras, teve muito coração pulsando
patriotismo no Sete de Setembro de
Borda da Mata. Foi um dia daqueles para
voltar para a casa cheio de orgulho do
país, da cidade e das pessoas fazem
parte dessa grande Nação.
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Escolas da Rede Pública Municipal e Estadual de Tocos do Moji
realizam Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil
No dia 07 de setembro, aconteceu em
Tocos do Moji, o grande Desfile Cívico
em comemoração à Independência do
Brasil.
Inicialmente às 8 horas em frente a
Prefeitura Municipal, ocorreu o Ato
Cívico, hasteamento da Bandeira
realizado pelo Prefeito Antônio
Rodrigues da Silva, Vice-prefeito José
Armando da Silva e pelo Sargento
Comandante do Destacamento de Polícia
Militar de Tocos do Moji, SGT Deyvid
Roges Vieira.
Participaram também vereadores,
servidores e alunos da Rede Municipal

e Estadual, servidores da prefeitura e
população.
O Prefeito Antônio Rodrigues da Silva
discursou, trazendo uma mensagem de
esperança e confiança para a construção
de um país digno e igualitário. Falou
sobre a importância da preservação
ambiental, principalmente na Amazônia,
destacando o compromisso que todos
devemos ter com as questões
ambientais, em seguida, todos foram
convidados a prestigiar o Desfile Cívico.
A Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior, abriu o Desfile Cívico,
apresentando pela primeira vez sua

Fanfarra, composta por alunos e
servidores que abrilhantaram o desfile
sob a regência da Aluna Larissa que
muito se dedicou aos ensaios da
Fanfarra.
Com o tema “Educação, o caminho
para o mundo igualitário”, as escolas
Municipais apresentaram diversas
situações que retratam as questões de
igualdade.
A creche Municipal Margarida
Bernardina da Rosa, com os alunos do
G3, abriu a ala das Escolas Municipais
com a frase “Somos a semente do
Futuro”.

A Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado, retratou a igualde
no trabalho, com a frase “Educação:
maior ferramenta de igualdade social
entre os homens”.
A Escola Municipal Benedito Caetano
de Faria, do Distrito Fernandes retratou
o cuidado, amor, respeito com a
inclusão. Com a frase: “É preciso
cuidado é preciso amor. É preciso
respeito e aprender a dispor. Incluir,
incentivar e apoiar”.
Por fim a Escola Municipal Ambrosina
Maria de Jesus, do distrito Sertão da
Bernardina, com a frase: “Um mundo

melhor, com qualidade de vida”, trouxe
o comprometimento da educação com
valores essenciais para a qualidade de
vida da humanidade.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji parabeniza
a todos os envolvidos na realização do
Desfile Cívico. Agradece imensamente
a todos os Profissionais da Educação,
pais e alunos pela grande participação e
de maneira especial ao Prefeito Toninho
Rodrigues pelo apoio e cuidado com a
Educação Municipal.
Equipe do Departamento Municipal
de Educação.

Festa da Padroeira de Tocos do Moji
100 anos de Graças e Bênçãos
O povo de Tocos do Moji comemorou o centenário da Padroeira agradecendo as bênçãos recebidas e
suplicando que ela continue a abençoar o nosso povo. A novena do centenário teve participação de
diversos padres da Arquidiocese de Pouso Alegre e também do Arcebispo Dom José Luiz Magela Delgado.
Todos refletiram o “ Por Maria a Jesus” focando as bênçãos e graças recebidas pelo povo tocosmojiense
nesses cem anos.
No dia 08 de Setembro foi celebrada a Missa solene do Centenário pelo Revmo. Pároco Padre Paulo
Âmbar que tem sido um pastor santo e caridoso a frente de nossa igreja enchendo a vida da comunidade
de esperança e paz. O ponto principal da celebração foi à coroação que emocionou a todos.
Desde 08 de Setembro 1919 a comunidade celebra sua festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida.
Agradecimentos:
Aos Festeiros: Mauricio Ribeiro de Andrade e Rita de Cassia Alves Andrade, Samuel Paulo da Rosa e Andreia Gomes da Silva Rosa. Aos doadores do Carro e Moto e também aos doadores de Bezerros e prendas
etc... e a todas as comunidades, pastorais ao Diácono João Silvestre e a todos os Padres que participaram, e especialmente ao nosso pároco Pe. Paulo Vieira Âmbar.
Regiane Cruz – Tocos do Moji

Confira os principais momentos da Festa da Padroeira:
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Escolas municipais de Borda da Mata
realizam exposições culinárias durante
Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais
Com o tema “Culinária e Patrimônio”,
a 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de
Minas Gerais acontece em todo o Estado
durante o mês de agosto. São cerca de
900 atividades relacionadas ao tema
proposto, com o objetivo de promover
ações que tratem dos modos de fazer,
das receitas, dos lugares e práticas
ligadas à alimentação, seu preparo, as
particularidades de cada região e seu
patrimônio gastronômico.
Em Borda da Mata, a Rede Municipal
de Educação participou com a exposição
de receitas selecionadas. As quatro
Escolas, Creche e Cemei trabalharam o
tema e apresentaram receitas e suas
histórias na semana de 26 a 30 de agosto.
Como parte das atividades da Jornada,
diretores e supervisores das instituições
municipais de ensino participaram de
uma palestra com a consultora Maria
Angélica Ribeiro no dia 15/08/2019 para
uma explanação sobre a importância de
trabalhar a participação do município por

meio do Departamento de Educação no
conhecimento e resgate daquilo que é
patrimônio do lugar.
Todas as atividades realizadas são
enviadas ao IEPHA – Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais e conta
ponto para o município receber a

parcela de Patrimônio Cultural do
ICMS, verba que é destinada ao
investimento em bens culturais do
município, área não trabalhada em
Borda da Mata desde 2008, a qual
voltou a ser movimentada em 2018 com
a criação do Conselho Municipal,
entre outras ações.

Acessibilidade: Secretaria de Obras faz pintura de
rampas e reparo nas calçadas das praças centrais
Os moradores de
Borda da Mata
notaram:
nos
últimos dias, as
calçadas da região
central ganharam
um toque vívido de
azul. O colorido é o
resultado
do
trabalho
do
Departamento de
Obras, que pintou as
rampas
de
acessibilidade
distribuídas pelas
praças do Centro.
O trabalho é uma forma de dar mais visibilidade e manter em boas
condições um item indispensável para os cadeirantes. “É importantíssimo
que as rampas estejam em boas condições e sejam de fácil visualização
para quem necessita dela se locomover livremente”, explica o diretor do
Departamento de Obras, Barezze Brandão.
Além da pintura das rampas, alguns pontos da praça central, próximo ao
cemitério, passaram por reparos para correção de deformações e nivelamento. Nesse caso, a intervenção favorece a circulação
de pessoa de modo geral, mas, principalmente, pessoas com mobilidade reduzida.
Para o prefeito André Marques, a acessibilidade é uma das formas de garantir uma sociedade mais inclusiva e deve ser meta
permanente do poder público. “São ações do dia a dia, de conscientização, investimentos e o trabalho focado na democratização
da mobilidade que podem garantir um convívio mais feliz, seguro e igual para todos”, analisa.

UNIS entrega estudo que vai nortear
políticas públicas em Borda da Mata
O amplo levantamento com dados socioterritoriais de todo o
município de Borda da Mata vai ajudar a Prefeitura a adotar
medidas específicas para melhorar a vida das famílias,
especialmente as mais carentes. Trabalho contempla o Plano
Municipal de Assistência Social e o Acessuas, dedicado a promover
o acesso ao mercado de trabalho.

O grupo educacional Unis entregou à
Prefeitura o Plano Municipal de
Assistência Social de Borda da Mata. A
partir dele, o município tem garantido
acesso a recursos e ferramentas do
Sistema Único de Assistência Social, o
SUAS. O trabalho contempla ainda o
Acessuas, ferramenta que promove o
acesso ao mercado de trabalho para
pessoas em vulnerabilidade ou em
estado de risco social.
A entrega do estudo foi feita no dia 22
de agosto, durante o encontro do
Conselho Empresarial do Sul de Minas,
o CESUL, colegiado criado pelo grupo
Unis. O prefeito André Marques, o chefe
de gabinete Celso Cardoso Arruda e o
diretor de Desenvolvimento Social
Thiago Senna estiveram presentes no
evento para receber os dados de forma
oficial.
O plano foi elaborado a partir de um
amplo estudo que teve por base em uma
pesquisa de domicílios. O levantamento
ouviu moradores de 1.110 domicílios de
18 bairros da cidade, incluindo a zona

rural. As casas foram visitadas por
entrevistadores treinados, que aplicaram
questionários elaborados para avaliar a
condição dos moradores em cinco áreas:
renda, educação, saúde, habitação e
saneamento.
Para o prefeito André Marques, os
dados apresentados pelo estudo
apresenta um diagnóstico preciso da
condição socioeconômica dos
moradores. “A partir dessas
informações, poderemos desenvolver
políticas públicas sob medida para as
maiores necessidades dos moradores,
em especial aqueles mais vulneráveis”,
considera.
Ele lembra ainda que o direcionamento
certeiro dos recursos ajuda a economizar
verbas, ampliando o alcance das
políticas públicas. “É a velha máxima de
fazer mais com menos. A qualidade e a
precisão das informações que temos
sobre os problemas e as demandas da
população são cruciais para definirmos
as prioridades do governo com justiça e
eficácia”, conclui.
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Duas pessoas são presas por
tentativa de roubo em
Borda da Mata
A Policia Militar foi acionada por terceiros dando conta que uma pessoa estaria
sofrendo uma tentativa de roubo por duas pessoas. Após dar assistência a vítima e
tomar conhecimento que ambos os autores evadiram do local, bem como após
coleta de informações, a equipe policial de imediato iniciou rastreamento, logrando
êxito em identificar e prender dois homens, ambos conhecidos no meio policial pela
prática de roubo, furto e uso de drogas. Ambos negaram o crime, porém foram
identificados pela vítima bem como por testemunhas do local. Ambos foram presos
em flagrante e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

Quatro pessoas são presas em
frustrada tentativa de furto a
estabelecimento agropecuário em
Borda da Mata

IBGE divulga estimativa populacional
dos 5.570 municípios brasileiros
Borda da Mata – 19.412; Bom Repouso – 10.547; Tocos do Moji – 4.101;
Senador José Bento – 1.502; Pouso Alegre – 150.737.
O IBGE divulgou no final de agosto,
as estimativas das populações
residentes nos 5.570 municípios
brasileiros, com data de referência em 1º
de julho de 2019. Estima-se que o Brasil
tenha 210.386.522 habitantes e uma taxa
de crescimento populacional de 0,79%
ao ano, apresentando queda do
crescimento quando comparado ao
período 2017/2018, conforme a Projeção
da População 2018.
O município de São Paulo continua
sendo o mais populoso do país, com
12,25 milhões de habitantes, seguido
pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões de

habitantes), Brasília (3,0 milhões) e
Salvador (2,9 milhões). Juntos, os 17
municípios brasileiros com população
superior a um milhão de pessoas somam
46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da
população do Brasil.
Serra da Saudade (MG) é o município
brasileiro com a menor população, 781
habitantes, seguido de Borá (SP), com
837 habitantes e Araguainha (MT), com
935 habitantes.
No ranking dos estados, os três mais
populosos estão na região Sudeste,
enquanto os cinco menos populosos
estão na região Norte. O maior deles é

São Paulo, com 45,9 milhões de
habitantes, concentrando 21,9% da
população do país. Roraima é o estado
menos populoso, com 605,8 mil
habitantes (0,3% da população total).
As estimativas populacionais
municipais são um dos parâmetros
utilizados pelo Tribunal de Contas da
União para o cálculo do Fundo de
Participação de Estados e Municípios e
são referência para vários indicadores
sociais, econômicos e demográficos.
Esta divulgação anual obedece ao artigo
102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei
complementar nº 143/2013.

Atleta de Borda da Mata fica em segundo
lugar em corrida de rua em Campestre-MG

Na noite do dia 30/08/2019, a Polícia Militar foi acionada por terceiros dando
conta que um estabelecimento comercial do ramo agropecuário estaria sendo
arrombado e invadido por alguns indivíduos. De imediato as equipes policiais
deslocaram até o estabelecimento e constatou-se que realmente havia sido
arrombado. Foram verificadas as câmeras de monitoramento da cidade, sendo
identificados todos os indivíduos. Diante das informações, as equipes policiais
realizaram rastreamento na cidade, sendo presos quatro indivíduos envolvidos no
furto. Sendo todos os indivíduos já conhecidos no meio policial pela prática de
diversos crimes contra o patrimônio e uso de drogas. Todos foram presos e
encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para demais providências, além de
serem recuperados objetos e dinheiro que foram furtados da loja.

No dia 25 de agosto, o atleta de Borda da Mata, Jefferson Felipe
Brandani, esteve participando de uma corrida de rua em Campestre-MG,
quando ficou em 2º lugar na categoria 25/30. Ele tem competido em
diversas cidades da região representando Borda da Mata e nessa,
especificamente, além da cidade, esteve representando a Loja 63 da
Edmil em Borda da Mata.
O percurso desta prova foi de cinco quilômetros.

Vereador Luiz Antonio de Borda da Mata
cria Projeto de Lei para colocação de
bloqueador de ar nos hidrômetros da cidade
No mês de julho, o Prefeito de Borda
da
Mata
A n d r é
Marques
sancionou a
Lei nº 2.452/
2019. Esta Lei
foi
uma
iniciativa do
Vereador Luiz
Antonio,
conhecido
como Macalé,
que
criou
este projeto.
O Projeto diz:
“Dispõe
sobre
a

Três bordamatenses participam da 3ª
Etapa do Circuito das Malhas de MTB

instalação de bloqueador de ar, mediante
solicitação
do
consumidor, por empresa
concessionária do serviço
de abastecimento de água
no âmbito do município de
Borda da Mata”.
O projeto diz ainda que
as
despesas
com
aquisição e instalação do
bloqueador devem ser
feitas pela empresa
concessionária e os
bloqueadores devem estar
de acordo com legislação
editada pelo INMETRO. A
possibilidade
de
instalação de bloqueador

de ar, mediante solicitação, deve ser
informada ao consumidor durante três
anos subsequentes, na sua conta
mensal, até a colocação. Porém, desde
02 de julho, quando essa Lei foi
sancionada, os hidrômetros já devem ter
bloqueador de ar, independente da
solicitação do consumidor.
De acordo com o Vereador Macalé, ele
fez este projeto para assim ajudar a
população que muitas vezes paga
contas altas de água e nisso pode ter ar
entrando através do hidrômetro.
“Espero que com esse projeto, as
pessoas paguem realmente pelo
consumo de água”, finaliza o Vereador,
autor do Projeto.

Presidente da Câmara de Borda da Mata
devolve 166 mil reais para a Prefeitura
O Presidente da Câmara de Borda da
Mata, Benedito Delfino de Mira
(Marruco), desde o início de sua gestão
vem economizando o dinheiro que o
Município repassa para a Câmara. Com
essa economia, ele conseguiu devolver
aos cofres públicos até agora o valor de
166 mil reais.
De acordo com Marruco, diante da
crise que as Prefeituras enfrentam os
Vereadores tem feito o possível para
contribuir para melhorar essa situação.
Esse dinheiro será investido em
melhorias que beneficiem toda a
população.

No dia 25 de agosto, Jacutinga sediou
a terceira etapa do Circuito das Malhas
de MTB.
O evento contou com a presença de
270 ciclistas, de várias cidades da região.
Os ciclistas disputaram um lugar no
pódio percorrendo 02 percursos(pro com
48 km e sport com 36 km).
No percurso pro, o vencedor foi Ivan
Gomes Ferrari, de Mogi Guaçu.
No percurso sport, o primeiro a chegar

foi Jair Conti de Serra Negra.
Borda da Mata teve 03 representantes,
Cassio, Ritinha e Luizinho. Todos
subiram ao pódio.
A organização agradece muito a
colaboração da Prefeitura de Jacutinga ,
bem como o apoio incondicional do
Supermercado Baleia.
A próxima etapa e final do campeonato
será em Inconfidentes, no dia 03 de
novembro.

Garoto assustado
Não precisa ficar entristecida!
Pois perto de ti, muitos estremecem
Leoni cantou e marcou
Deixou uma mensagem para a minha vida
A uns causa tamanho desejo
Que muito me ajudou
A outros pavor antes mesmo do beijo
Mulher... mulher bem resolvida
Medo que seja o motivo pelo qual eles
Dona de si, maestra de sua própria vida crescem

Presidente da
Câmara Marruco
e o Diretor, Júnior

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética (restaurações,
próteses, clareamento dental, tratamento
gengival, piercing, cirurgias)
Não precisa ficar entristecida!
Mesmo que a tua esperança tenha se
cansado
Por contigo alguém ter sido escroto
Qualquer um perto de ti, menina que é tão
mulher,

Drª. Gilmara de Jesus Paiva
Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Gagueja, estremece, se perde no que quer
Pois fá-lo sentir-se como mero garoto
Sabe que algo inteiro não precisa ser
completado
Que para estar ao teu lado
Por causa do mulherão que tem se tornado

A
FAÇ

!
TO
N
ME
ÇA
R
O
SEU

Clínica Medclin
Borda da Mata
Em grande homem precisa ter se
transformado
E conseguir tê-la transbordado
E que perto de ti, ele é só um garoto:
Um garoto assustado
Andressa Carvalho
Borda da Mata
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Escolinha de Futebol de Senador José Bento realiza amistoso contra time do Bairro Pântano dos Rosas
No dia 1º de setembro, a escolinha de futebol de Senador José Bento recebeu a equipe do bairro Pântano dos Rosa do município de Estiva para realização de jogos amistosos. Foram realizados os jogos nas idades
sub 11, sub 15 e também jogou o time feminino. Na categoria sub 11 a equipe de Senador José Bento venceu por 4 a 2, na categoria sub 15, Senador José Bento venceu pelo placar de 3 a 2, já na categoria feminina
o jogo terminou empatado em 3 a 3. “Todos os jogos foram muito disputados, valeu o esforço e a dedicação de todos. Queria agradecer o apoio do CRAS, a escolinha de futebol da cidade, o CRAS que é representado
pela Renata e agradecer também ao prefeito Fernando pelo apoio e incentivo dado ao futebol e ao esporte em geral da cidade de Senador José Bento”, diz Sidnei Oliveira.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

Sistema Faemg/Senar Minas, em parceria com o
Sindicato Rural de Pouso Alegre, promove Curso
de Defumador de Carnes em Senador José Bento

2ª Feira do Empreendedor
em Senador José Bento
arrecada mais de 7 mil reais
A Secretária de Educação
de Senador José Bento,
Valéria Vieira, o Diretor da
Escola Municipal, Josmar
Silva, alunos, professores,
familiares e o Prefeito
Fernando
Fernandes
comemoram o resultado da
2ª Feira do Empreendedor
da Escola Municipal
Professora Maria Ferreira
da Costa.
Com
ajuda
dos
professores, familiares e da
presença
de
toda
comunidade, os alunos
arrecadaram o total de R$
7.147 reais. O valor será
investido na educação dos
alunos, diretamente na sala de aula, onde cada sala receberá uma TV NOVA.
“Parabéns a todos os envolvidos”, diz o Prefeito Fernando Fernandes.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

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

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

O Sistema Faemg/Senar Minas, em
parceria com o Sindicato Rural de Pouso
Alegre, promoveu recentemente, em
Senador José Bento, o Curso de
Defumador de carnes e pescados / Carne
Suína, certificando 10 produtores rurais.
O treinamento teve como objetivo
ensinar a obtenção de produtos de
origem suína, pela transformação e
conservação das carnes. Os produtores
aprenderam desde as normas de
qualidade
e
segurança
ao
processamento da carne, separação dos
miúdos, limpeza da tripa, preparo das
peças e defumação das mesmas.
Foram 40 horas/aulas, onde os
participantes se mostraram interessados
e atenciosos com o conteúdo repassado
pela instrutora Shirley Oliveira. O curso
foi mobilizado pela a Angelita da Silva e
contou com o apoio do Centro de
Referência de Assistência Social de
Senador José Bento e da Secretaria de
Assistência Social.
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Prefeito de Senador José Bento se encontra em BH
com novo Secretário de Governo de Minas, Bilac Pinto

No dia 04 de setembro, o prefeito de
Senador José Bento, esteve reunido
com o novo Secretário de Governo do
Estado, Deputado Federal Bilac Pinto
para parabenizá-lo pela indicação ao
novo cargo. Aproveitando a
oportunidade, ele solicitou a ele
providências referente a algumas
demandas que o município tem junto
ao Governo do Estado, dentre elas:

Demanda 01 – Recapeamento da
Rodovia Felício Pascoal que encontra
em situação precária em vários pontos
e é de obrigação do Governo de Estado.
Vale lembrar, que esta demanda já foi
solicitada junto ao DEER/MG, via oficio
em Abril de 2019, que por enquanto não
obteve soluções; Demanda 02 –
Liberação das Vigas para dar
continuidade na construção da Ponte

dos Ramos; e por fim, Demanda 03 –
Liberação de um Micro Ônibus para a
Secretaria de Saúde, onde o termo de
doação foi assinado no final de 2018 e
até agora o Estado não entregou o
veículo para o uso do município que
tanto precisa para melhorar o
atendimento da população. Participou
desta reunião também, o Secretário de
Saúde, Natan Souza.

Senador José Bento realiza VI
Conferência Municipal de
Assistência Social
No dia 13 de agosto, aconteceu no
CRAS de Senador José Bento, a VI
Conferência Municipal de Assistência
Social, com o Tema: “Assistência Social:
Direito do povo, com Financiamento
Público e Participação Social”.
“Nossos sinceros agradecimentos ao
apoio do Prefeito Fernando Fernandes,
da gestora Renata Fernandes, aos
participantes e em especial aos
Advogados convidados: Rosileni
Moura e Roni H. Gonçalves, por terem
aceitado meu convite em participar
desta Conferência”, diz Ivanilda Silva.

Estudantes de Borda da Mata
participam do Projeto EPTV na Escola

Os alunos que tiveram a redação
selecionada no projeto ‘EPTV na Escola’
visitaram no dia 26 de agosto, os
estúdios da emissora de TV, em
Varginha. Eles conheceram os
profissionais que atuam na frente e atrás
das câmeras, viram de perto como

funciona a redação de um jornal
televisivo e interagiram com o
apresentador do telejornal mais
tradicional da região Sul de Minas.
O projeto que completa 20 anos em
2019 teve como tema de seu concurso
de redação as chamadas ‘fake news’,

“Quando a Mentira Parece a Verdade”.
O concurso propõe uma reflexão sobre
as notícias falsas que estão em evidência
nos dias atuais. A ideia é estimular os
alunos a escreverem sobre o quanto isso
pode afetar a vida deles e de pessoas
envolvidas.

Secretaria de Saúde e ESF de Bom Repouso
faz Campanha sobre o “Setembro Amarelo”
“O mês de Setembro é o mês em que a saúde faz companha
contra o SUICÍDIO: SETEMBRO AMARELO. DEPRESSÃO
NÃO É FRESCURA. Só quem já teve ou tem depressão sabe
o que é enfrentar seus fantasmas e torturas diárias. A pessoa
depressiva nem sempre deixa transparecer sua dor, por isso
sejamos observadores, elas podem estar gritando por ajuda
de outra forma. Que possamos juntos libertar tanta gente
dessa doença tão cruel. Uma doença que faz cm que
percamos amor a vida e a vontade de viver. Que um dia
possamos apenas ler relatos e que a sociedade possa estar
liberta desse mal. Portanto, vamos dar nosso abraço, ombro
amigo e nossos ouvidos a quem precisa hoje. Sejamos
solidários!!! Na vida não são os bens materiais que são os
mais valiosos, mas sim o amor e o carinho compartilhados,”,
diz Irene, Coordenadora do ESF de Bom Repouso.

CRAS de Bom Repouso realiza Campanha
e arrecada mais de 2000 reais para a Entidade
N o
início
do mês
d
e
agosto,
teve
um dia
especial
n
o
Cras
S e bastião
Ilton
d
e
Andrade em
B o m
Repouso. É que houve a entrega de R$ 2.285,00 a entidade. Esse valor se
refere a um Projeto do CRAS, em que foi feita rifas, como uma de Cesta
de Café da Manhã doada por Sandra Furini Santos e, além desta rifa,
houve outras doações de diversas pessoas da sociedade, que chegou a
este valor.
“Só tenho a agradecer a toda a população pela colaboração e também
aos funcionários do Cras, pelo trabalho ético e maravilhoso para com as
crianças de nosso município.
Através da colaboração de quem adquiriu números da rifa e doações , as crianças irão assistir o filme no cinema em Cambuí,
comprar pipoca, guaraná e ainda vai sobrar dinheiro para o Cras adquirir uma cama elástica para as crianças brincar.
Em relação ao sorteio, a felizarda sorteada com a cesta de café da manhã, foi a Lúcia do Conselho Tutelar. Muito, muito
obrigada a todos”, diz a Secretária de Assistência Social, Natali Alcântara.

Entrega do valor arrecadado

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

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNA
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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Bom Repouso comemora Independência do Brasil com caminhada Cívica feita pelas Escolas

No dia 07 de setembro, aconteceu em Bom Repouso as Comemorações do Dia da Independência do
Brasil. Os alunos juntamente com professores e funcionários das escolas, fizeram uma caminhada cívica
demonstrando através de faixas e cartazes a importância da educação e do meio ambiente na vida do ser
humano.

CRAS de Tocos do Moji realiza
reunião para divulgar as oficinas de 2019

No dia 04 de setembro, o CRAS “Zilda
Maria da Silva” de Tocos do Moji
promoveu uma reunião com as famílias
cadastradas no Cadastro Único para
divulgação das oficinas que serão
implantadas no Município ainda este
mês.
Estas Oficinas fazem parte do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) oferecidos pelo CRAS
e CASI e atenderá prioritariamente

crianças, adolescentes e idosos
inscritos no Cadastro Único do Governo
Federal. Serão ofertadas oficinas na área
do Esporte com o Futebol e o Muay Thai,
Informática, Artesanato e Dança (Balé e
Salão).
No dia da reunião houve uma palestra
com a Psicóloga do CRAS, Tainá
Rezende sobre Educação dos Filhos. Em
seguida a pedagoga do CASI Claudia
Helena apresentou o projeto das

oficinas, esclarecendo sobre o dia,
horário e locais onde acontecerá cada
uma, bem como explicou sobre o
processo de inscrição para cada oficina.
A reunião contou com a participação
de aproximadamente 70 pessoas e
aconteceu na Câmara Municipal de
Tocos do Moji. Ao final, todos
participaram do tradicional lanche do
CRAS.
Adriana Costa – Tocos do Moji

Aniversário

No dia 03, Antonio Benedito dos Santos, de Borda da Mata,
comemorou mais um aniversário aos lado de amigos e familiares.
Parabéns e muitas felicidades!!!

Equipe da Cruz é bicampeã no 5º Campeonato de Ruas em Tocos do Moji
No dia 31 de agosto, aconteceu a grande decisão do 5º CAMPEONATO DE RUAS em Tocos do
Moji, entre as equipes CRUZ X CENTRO. Com o placar de 3x1 a equipe da Cruz sagrou-se bicampeã
do evento e seu atleta Gustavo Martins ganhou o troféu de artilheiro. O evento ainda arrecadou
cerca de 100 kg de alimentos que será doado ao Hospital Regional em Pouso Alegre. A comissão
organizadora agradece a Prefeitura Municipal de Tocos do Moji, por toda estrutura oferecida para
que o evento pudesse ser realizado com sucesso.
Daniel Veiga – Tocos do Moji

O teu olhar ficou aqui
A verdade é que eu finjo que te esqueci
Para meu coração se convencer
E para ir me acostumando
Que mesmo que passe a vida te
amando
Eu vou ter que viver

A vida toda sem ti
Quando falarem de amor
É por ti que meus olhos vou fechar
Lembrando que por tempos desviei o
olhar
Para o teu não ficar
Na minha mente
Me marcar

E me causar dor
Dor?
Não sei como ainda ouso chamar
Essa loucura de amor
Mas como controlar o que sente?
Já sabia que você iria me deixar
E você não podia continuar
Aqui no coração depois de ter partido

Ah! Sinto tanto por tanto ter sentido!
Nossas mãos se afastaram
E no silêncio teus olhos gritaram
Que era hora de se despedir
E uma postagem tua que dizia
Que olhares profundos trocaram
Mas nunca mais se olharam:
Já não podiam existir...

Eu entendi esse adeus sem falar
Ah! Que agonia!
O teu olhar ficou aqui!

Andressa Carvalho
Borda da Mata
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Clínica da Alma do Professor e Terapeuta Espiritual Miguel de Cristo chega ao Sul de Minas
Em abril de 2019, instalou-se em Borda da Mata a Clínica da Alma. Uma clínica cujas especialidades são problemas da alma e do espírito. Estivemos
com Miguel de Cristo responsável pela Clínica que tem atendido inúmeras pessoas de Borda da Mata, Ouro Fino, Monte Sião, Águas de Lindóia,
Itapira, Mogi-Mirim, Mogi- Guaçú, Bom Repouso, Tocos do Moji, etc.
Toda essa procura se deve a enorme audiência que tem seu programa “Corrente dos Anjos” que é transmitido de segunda a sexta-feira das 11h às 12h
pela Rádio FM 100,1 de Jacutinga, onde os ouvintes já se habituaram a ouvir as mensagens positivas e as preces do carismático apresentador. Vindo
do Paraná, Miguel de Cristo é professor e terapeuta espiritual com formação acadêmica em letras, filosofia, teologia, pós-graduado em EAD e tem
também formação em várias áreas da Medicina Alternativa.

Diferença entre
Religião e
Espiritualidade
Abrindo nosso bate-papo, o professor
disse que “uma das coisas que não
devemos confundir é espiritualidade com
religião”. Esses dois temas são
totalmente diferentes e muitas pessoas
tendem a confundi-los.
A ciência vê a espiritualidade como
uma relação do indivíduo com o Divino,
com o transcendente. É um estado
emocional inerente ao ser humano
independentemente de religião ou
filosofia.
Já a religião é um sistema geralmente
composto por dogmas, crenças
organizacionais e sistema religioso
definido. Segundo o professor a
espiritualidade foi criada por Deus e a
religião é uma invenção humana. Disse
ele: nunca se ouviu falar que um homem
espiritual tenha matado pessoas;
entretanto, sabemos que as maiores
guerras já ocorridas no mundo ou se deu
por causa da religião ou foram feitas em
seu nome.
Tribuna Popular - Fale um pouco
sobre a Clínica da Alma?
Miguel de Cristo - Somos uma Clínica
especializada em problemas espirituais.
Nossa especialidade é ajudar as pessoas
que sofrem ou que vivenciam sintomas
ligados à espiritualidade.
TP - A Clínica da Alma é ligada a
alguma religião?
MC - Nossa Clínica é espiritual e não
é ligada a nenhuma religião. Atendemos
a todas as pessoas sejam elas religiosas
ou não, praticantes ou não de algum tipo
de fé ou crença.
TP - Logo acima você falou sobre
problemas espirituais... Você poderia
citar alguns tipos de problemas dessa
natureza Professor?
MC - A Ciência hoje tem pesquisado e
tem dado maior valor a espiritualidade.
Atualmente vários Hospitais e Clínicas
Médicas já tem contratado terapeutas
de várias áreas da medicina alternativa
para compor seu quadro de funcionários.

Acompanhe na íntegra a entrevista e conheça um
pouco mais sobre Miguel de Cristo e sua Clínica:
Os problemas espirituais se apresentam
de várias maneiras e em várias áreas da
vida de uma pessoa; não somente na
saúde, mas também na vida pessoal,
afetiva, profissional, financeira, etc. Na
saúde, cito abaixo uma pequena lista que
sugere sintomas de problemas ligados a
espiritualidade:
·
Dores de cabeça constante;
·
Discórdia no lar;
·
Insônia;
·
Desmaios e ataques;
·
Doenças misteriosas;
·
Choro compulsivo
(sem saber o motivo);
·
Medo paralisante;
·
Vontade de morrer;
·
Alcoolismo, etc.
Toda doença pode ser tratada com a
espiritualidade. A maioria das pessoas
tratam somente o corpo e esquecem que
também são constituídas de espírito.
Para haver uma saúde plena e total
devemos fazer um tratamento completo
e é essa a proposta da nossa Clínica. Já
tratamos de câncer, aids, fibromialgia,
artrite, artrose, insuficiência renal,etc.
TP- Professor, por que Minas Gerais?
MC - Caríssimo, não sei se você sabe,
mas Minas Gerais está entre os três
Estados brasileiros onde mais se pratica
o suicídio. A região Sudeste lidera o
ranking de suicídios no país e Minas
Gerais ocupa o segundo lugar. Segundo
a organização mundial de saúde entre
2007 e 2016 mais de 106 mil pessoas se
suicidaram no Brasil; só em 2018 foram
mais de 11 mil suicídios. Talvez,
destituídos de uma visão mais
abrangente, especialistas apontam a
causa como desemprego, avanço da
internet, depressão, etc. Porém, nós
cremos na máxima latina do “velho”
juvenal: “mens sana in corpore sano”.
Há de se buscar o equilíbrio para que
possamos viver uma vida plena em
todos os sentidos. Por isso, ajudamos
as pessoas a buscar e a manter esse

equilíbrio físico, emocional e espiritual.
TP - Como é o procedimento Clínicapaciente?
MC - Nossas consultas são
individuais e atendemos com hora
marcada. Nossos procedimentos variam
de pessoa para pessoa. Atuamos com
trabalhos positivos, terapias holísticas,
cristais, cromoterapia e outros
tratamentos visando assim atender a
cada um segundo sua necessidade.
TP - Seis meses aqui no Sul de Minas...
O senhor já tem algum caso de alguma
pessoa que conseguiu algum benefício
com o trabalho da Clínica da Alma?
MC - Na verdade são inúmeros os
casos de pessoas que alcançaram a
saúde, obtiveram êxito profissional,
financeiro, encontraram a paz interior, a
união familiar, a harmonia conjugal, a
força espiritual que lhes faltava. Embora
não posso expor nomes, pois
trabalhamos dentro de uma ética onde a
discrição e o sigilo fazem parte da
relação terapeuta-cliente, sugiro a quem
possa interessar que ouça nossa
programação pela emissora Estância FM
100,1 e se certifique da veracidade das
minhas palavras.
TP - Professor, suas considerações
finais...
MC - Estamos realizando um grande
trabalho no campo da espiritualidade
para todas as pessoas aqui do Sul de
Minas Gerais. Estamos aqui para ajudar
pessoas a se conectarem com a
espiritualidade, com o Divino.
Atendemos em Borda da Mata e em
Jacutinga e em breve estaremos
ampliando nosso atendimento para as
cidades de Ouro Fino, Monte Sião e
Itapira. As consultas e atendimentos
são marcados pelo telefone (35) 9.98985020. Basta ligar ou mandar mensagem
por whatsapp que estaremos
respondendo a todos.

Professor Miguel de Cristo que atende
em Borda da Mata e Jacutinga

Centenas de pessoas buscam e recebem com Miguel de
Cristo a cura que a ciência humana lhes negou.

