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Borda da Mata conquista 3 pratas e 2 quarto
lugares na etapa microrregional dos JEMG

Cinco equipes representaram Borda
da Mata na etapa microrregional dos
JEMG (Jogos Escolares de Minas
Gerais), disputada entre os dias 21 a 27
de maio em Pouso Alegre, e
conquistaram 3 pratas e 2 quarto
lugares.

As equipes de duas escolas do
município foram classificadas na etapa
municipal dos Jogos, disputada de 3 a
6 de abril no Poliesportivo Irmãos
Rocha, entre cinco escolas que

participaram da eliminatória. 
EMBBC - ESCOLA MUNICIPAL

BENEDITA BRAGA COBRA 
Handebol masculino módulo I –

PRATA
Handebol feminino módulo I - 4º lugar
Futsal módulo I - 4º lugar

EELAM - ESCOLA ESTADUAL
LAURO AFONSO MEGALE

Handebol masculino módulo II –
PRATA

Handebol feminino módulo II - PRATA

Mesmo com a crise de
desabastecimento de combustíveis em
decorrência da paralisação dos
caminhoneiros em todo o país desde o
dia 21/05, o Departamento de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer manteve o
calendário e o serviço de transporte e
apoio dos alunos aos jogos em Pouso
Alegre. Aos alunos-atletas e aos
professores-treinadores, parabéns pelos
resultados e representatividade de
Borda da Mata na região.

Participação
de Borda da

Mata no
JEMG 2018

Alunos da Rede Municipal
de Borda da Mata

recebem palestra sobre
alimentação saudável

Os alunos da
Escola municipal
Professora Diva
Ribeiros dos Santos
participaram de uma
palestra com a
n u t r i c i o n i s t a
Walquíria Megale
sobre obesidade
infantil, alimentação
saudável e
segurança alimentar
e nutricional. O bate
papo aconteceu no
auditório da escola no dia 23/05/2018.

A ação faz parte do Projeto Saúde na Escola, em que os estudantes das redes municipal e estadual em Borda da Mata,
recebem a cada dois meses, os profissionais da Estratégia Saúde da Família e profissionais convidados vão às escolas tratar
do tema proposto.

Idosos do asilo em Borda da Mata
recebem doação de cobertores

Uma ação organizada pelos
moradores das ruas Francisco
Marques e Silvio Monteiro de
Carvalho comprou 90 cobertores para
enfeitar a procissão de Corpus Christi.
Depois, todas as cobertas
foram repassadas aos Vicentinos para

doação. Desses, 34 foram doados ao
Lar Monsenhor Pedro Cintra. Nesse
frio, nada melhor do que um cobertor
quentinho e uma dose de carinho. A
coordenação do Lar Monsenhor Pedro
Cintra agradece a colaboração de
todos. 

Doação dos
cobertores aos

idosos

Funcionários do Lar Monsenhor
Pedro Cintra em Borda da

Mata recebem curso de
reciclagem e capacitação

Na quarta-feira, dia 30/05, os
funcionários do Lar Monsenhor Pedro
Cintra participaram de uma palestra de
reciclagem e capacitação sobre
cuidados com os idosos. Ministrada
pelo fisioterapeuta Juliano Dande, os
funcionários aprenderam sobre as
características do envelhecimento,

bem como as principais modificações
fisiológicas, bioquímicas e
psicológicas em decorrência deste
processo individual e gradativo de
todo ser humano. Como funcionários
do asilo, o conhecimento, o cuidado e
o carinho são essenciais nas tarefas
diárias. 

Capacitação dos
funcionários do Lar

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

‘É importante entender que, inclusive na teoria,
o pagamento do trabalhador não é determinado

pelo valor do produto’ - Albert Einstein
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 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

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.

Studio Lu Rodrigues de Borda da Mata participa
do VIII Grand Prix de Dança do Ballet Luiz
Henrique na cidade de Santa Rita do Sapucaí

No dia 27 de maio,  o Studio Lu
Rodrigues de Borda da Mata participou
do VIII Grand Prix de Dança do Ballet
Luiz  Henrique na cidade de Santa Rita
do Sapucaí. Foi a primeira participação
do Studio em um festival de dança, que
com toda a dedicação nas rotinas de
aulas e ensaios as bailarinas
juntamente com as professoras e
coreógrafas Lu Rodrigues e Regina Jóia
obtiveram algumas conquistas, como
aulas coathing no ballet Luiz Henrique
e a indicação para representar o Brasil

na Argentina no Concurso
Internacional Latino America Danza em
Posadas – Misiones, na semana de 13
a 16 de setembro de 2018. O Studio Lu
Rodrigues vem se destacando no meio
da dança e do esporte a cada dia, com
menos de um ano de surgimento o
Studio já obteve esta conquista e no
segundo semestre estará indo para um
espaço novo, mais qualificado e
adequado para a evolução de seus
alunos nas aulas de Ballet e de
Ginástica Artística. Para o segundo

semestre, além da viajem para
Argentina, ainda terá  um festival em
Itajubá e dois eventos em Borda da
Mata, o festival de ginástica artística e
o espetáculo de final de ano do Studio
Lu Rodrigues que tem como objetivo
proporcionar e ensinar a cultura da arte
e do esporte para seus alunos, trazendo
vivências, experiências e
possibilidades de se tornarem atletas,
jovens, adultos consciente da
importância do esporte na vida do ser
humano.

Evento em Santa Rita do Sapucaí

Cadastramento escolar obrigatório para alunos da rede pública
e interessados em cursar o EJA acontece até 22 de junho

O Cadastramento Escolar para
crianças e jovens que desejam ingressar
no ensino fundamental da rede pública
de ensino em 2019 está sendo realizado
entre os dias 11 e 22 de junho.

Unificado para as redes municipais e
estadual de Minas Gerais, o cadastro é
fundamental para o aluno garantir a
vaga. O Cadastramento em todo o
Estado deve ser feito pela internet
(www.educacao.mg.gov.br), na
secretaria das escolas ou no
Departamento Municipal de Educação.
Deverá ser inscrito, o candidato que
completar seis anos até 30 de junho de
2019; o candidato a uma vaga nos demais
anos ou ciclos do Ensino Fundamental
nas redes públicas de ensino; e o
candidato ao curso de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Não deverá
inscrever-se no Cadastro Escolar o aluno
já matriculado no Ensino Fundamental
nas redes públicas.

A inscrição do aluno deverá ser
realizada pelo pai, mãe ou responsável
que seja maior de 18 anos. Os jovens
maiores de 18 podem fazer a sua própria
inscrição. O cadastramento para os
candidatos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação também será
realizado através de formulário
eletrônico disponibilizado na Internet.
Aqueles que não têm acesso à Internet
podem procurar a Secretaria Municipal
de Educação de Borda da Mata, no
prédio da Prefeitura, das 10h às 15h.

Planejamento

O Cadastramento Escolar
permite ao Governo do Estado
e às prefeituras dimensionarem
a demanda escolar,
encaminhando, com
tranquilidade, para uma escola
pública próxima às suas
residências, as crianças que
vão iniciar os estudos no 1º ano
do ensino fundamental, os
alunos que desejam a
transferência para a rede
pública e os estudantes que
queiram retornar à escola, seja
qual for o ano dessa etapa de
ensino.

Com a demanda apresentada
no Cadastramento, Estado e
municípios fazem uma análise
do fluxo escolar, da capacidade
física das escolas, com vistas à
apresentação de proposta de
expansão e/ou reorganização,
buscando compatibilizar a
demanda e oferta de vagas nas
redes públicas de ensino.

Matrícula
Para que o candidato

cadastrado tenha a sua vaga
assegurada na escola para a
qual será encaminhado, é
preciso efetuar a matrícula no
prazo estabelecido. O período
de matrícula dos inscritos no
Cadastramento - unificado nas
redes estadual e municipais –
será de 17 a 21 de dezembro de
2018. Já o candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo será encaminhado para a escola onde houver vaga remanescente.
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Sorteio Dia das Mães
 Cotoca Calçados

A ganhadora da Promoção do Dia das Mães da Loja Cotoca Calçados é
Dulce Maria Correia Simões que foi sorteada com uma bolsa e um sapato.

Campeonato Intermunicipal no Distrito
Fernandes em Tocos do Moji

Teve início
no dia 3 de

Junho de 2018,
o campeonato
intermunicipal

do Distrito
Fernandes em

Tocos do Moji.
Com

arbitragem de
Pouso Alegre,

a primeira
rodada teve os

seguintes
jogos:

Sertãozinho
1 X 1 Esporte

Sarpão
Tocos F.C.

2 X 0 K F Bela
Vista

Organização
: André
Ricardo

Almeida, Dedé
e Cafu.
Apoio:

Prefeitura,
Câmara

Municipal e
Policia Militar.

Prefeitura de Borda da Mata
realiza leilão de veículos e sucatas
No dia 20/05, às 10h, vai acontecer

o lei lão de 13 lotes de bens
inservíveis, entre veículos e sucatas.
Os bens podem ser visitados para
análise entre os dias 13 a 20 de junho
no horário de atendimento ao público
(10h às 15h).

O local para visitação dos lotes 01,
02, 03, 04, 05, 06 e 07 (Veículos) é na
Avenida Lauro Megale, 600, Bairro
Santo Antônio.

Os lotes 08 (Sucata de Informática
e Acessórios) ,  09 (Sucata de
Equipamentos Hospitalares) ,
11(Cadeiras e Longarinas), 12 (Sucata
de Eletrodomésticos) e 13 (Sucata de
móveis em geral  escri tório e
hospitalar) podem ser visitados na
Avenida João Olivo Megale, 915
(Antigo Centro Médico).  Já o lote 10

(Sucata Ferrosa) está dividido nos
dois endereços citados.

Mais informações, fotos e edital do
Leilão 01/2018 estão disponíveis nos
sites: www.fernandoleiloeiro.com.br /
www.bordadamata.mg.gov.br

Os lances também podem ser
realizados pelo si te:
www.fernandoleiloeiro.com.br

SERVIÇO
Data de realização: 20/06/2018
Horário: 10h
Local: Sala de Licitações – Praça

Antônio Megale, 86
Visitação: 13 a 20/06
Horário: 10h às 15h
Local: Avenida Lauro Megale, 600,

Bairro Santo Antônio (Asilo) e
Avenida João Olivo Megale, 915
(Antigo Centro Médico).

Sucatas
de
Informática
para
serem
leiloadas

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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ANUNCIE
AQUI!

Parceria da Univás e Secretaria Municipal de Saúde viabiliza formação
sobre atendimento humanizado para servidores de Borda da Mata

Os alunos e as coordenadoras do
projeto Rondon da Univás estiveram em
Borda da Mata, no dia 08/06/2018, para
uma dinâmica sobre atendimento
humanizado no SUS e atenção à saúde
mental. Este projeto é coordenado pelo
Ministério da Defesa e tem como
objetivo a integração social, que
envolve a participação voluntária de
estudantes universitários na busca de
soluções que contribuam para o
desenvolvimento sustentável de
comunidades carentes e ampliem o bem-
estar da população. Os alunos que
realizaram a formação em Borda da Mata
se preparam para a operação Pantanal
na cidade Terenos em Mato Grosso do
Sul, no período de 06 a 22 de julho de

2018.
As professoras Maria Inês

Bustamante, do curso de Psicologia e
Rita de Cássia, do curso de Enfermagem
acompanham e coordenam os
acadêmicos selecionados no projeto. De
acordo com Rita, a bagagem de
conhecimento dos estudantes e o
contato com os relatos da prática diária
faz com que todos ganhem “a
universidade, os alunos e a comunidade
vivem uma troca de ensinamentos e de
conhecimento. Nas comunidades,
também acontece um intercâmbio
cultural que capacita o profissional para
diferentes realidades.”

Em Borda da Mata, os universitários
falaram sobre a importância da empatia,

o “colocar-se no lugar do outro” para
tornar o dia a dia de trabalho mais
eficiente. O trabalho humanizado passa
por seis pilares que foram estudados,
discutidos e apresentados em grupos
pelos participantes: valorização do
trabalho, acolhimento, ambiência,
gestão participativa, clínica ampliada e
defesa dos direitos do usuário. A
mensagem final foi de que todos os
profissionais se ajudem e se preocupem
com o paciente de maneira global. A
aluna do curso de Enfermagem, Gabriela
Rangel, relata sobre a participação neste
trabalho ”é muito gratificante participar
do projeto Rondon, nele é possível
realizar troca de conhecimentos e
experiências, que contribuem para a

formação acadêmica. Nas atividades, o
projeto tem por objetivo levar a cidadania
e em troca sempre levamos de volta pra
casa uma lição de vida.”

De acordo com a enfermeira Graziela
Siqueira, “tivemos o prazer de receber
em nosso município jovens acadêmicos
de medicina, psicologia e enfermagem
para a promoção de oficina sobre a
temática de humanização do SUS e
Saúde Mental. Temas importantíssimos
para a realização de um bom atendimento
aos usuários dos serviços de saúde.
Tivemos a oportunidade de discutir
essas temáticas tomando por base a
realidade vivenciada no município pelos
agentes comunitários, técnicos de
enfermagem, médicos e enfermeiros, o

que promoveu uma discussão rica e a
sensibilização de todos os profissionais
da saúde sobre a construção de um
serviço mais humanizado e estruturado
em conjunto com a população, afinal o
SUS é de todos nós!”

Para a secretaria de Saúde, Rosaly
Esther, coordenar a gestão municipal com
as instituições que podem contribuir com
o desenvolvimento da Saúde de Borda
da Mata “é essencial para alcançarmos
nosso objetivo que é tornar o
atendimento cada vez mais humanizado,
ágil e eficiente” e ainda completa “a
Univás, o Hospital Samuel Libânio são
nossos parceiros e agradecemos muito a
parceria e disponibilidade do projeto
Rondon em Borda da Mata.”  

Formação sobre atendimento humanizado para servidores de Borda da Mata

Campanha ‘Inverno Amigo’ do Cras em Borda da Mata
doa roupas e agasalhos para cerca de 60 famílias

Aquelas roupas esquecidas no
guarda-roupa ou que já não serviam
mais encheram as caixas de doações
da campanha Inverno Amigo do Cras
Sebastiana Marques em Borda da
Mata. Durante os meses de abril e
maio, nove estabelecimentos
receberam as doações. De acordo com
a coordenadora do Cras, Marcela
Machado, além das doações nos
pontos de coleta, uma grande
quantidade de roupas veio da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra que
também realizou uma campanha na
escola, “recebemos também uma troca,
pois muitas famílias que buscaram
nossas doações, também deixaram
outras roupas que já não serviam
mais.”

Na primeira semana de junho, o Cras
organizou um calendário para
percorrer os bairros e distritos e
entregar as roupas. Como se fosse um
bazar, quem chegava escolhia as
roupas conforme a necessidade, o
tamanho e o gosto! Cerca de 400
pessoas de 60 famílias foram
beneficiadas com as roupas, calçados
e cobertores da campanha. Para a
senhora Maria Imaculada, que
escolheu diversas peças no bairro São
Francisco, a campanha foi de grande
valia, pois “tem muita gente que
precisa. Eu mesmo estou levando para
minha netinha, meus dois netinhos,

meu filho e marido.”
Mãe e filha, Cíntia e Lourdes,

estiveram no bairro São Francisco e
conseguiram selecionar muitas peças
para elas e para as crianças da família
“foi uma boa ideia essa campanha pra

gente ver o que serve. As roupas estão
tão caras e aqui encontramos muitas
roupas boas.”

As roupas de criança também foram
as mais procuradas pela Thuany
Santos, que foi no bairro São Judas

escolher as peças “tenho um bebê de
oito meses e uma menina de 2 anos e
oito meses, procurei e encontrei muita
coisa pra eles. Encontrei pra mim
também e estou levando.”

Durante os dias 4 a 8 de junho, o

Cras montou o bazar de roupas em pontos
públicos dos bairros Santa Cruz, São
Benedito, Santa Rita, São Francisco,
Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio,
Santa Terezinha, São Judas, Centro e nos
distritos Cervo e Sertãozinho.
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado Vidros comuns e

temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818
9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166
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Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

PM de Borda da Mata apreende
arma de fogo e evita provável assalto

No fim da noite do dia 01 de junho, durante patrulhamento preventivo pelos
bairros de Borda da Mata, a equipe de policiais depararam em uma via no fundo de
um posto de combustível, com 02 cidadãos em uma motocicleta de trilha, os quais
ao avistarem a viatura policial parou bruscamente e após manobrar a motocicleta
evadiu da equipe, a qual acompanhou os cidadãos até que ao passar sobre um
“quebra-molas”, o carona derrubou em decorrência do impacto uma arma de fogo
calibre 32. Os cidadãos conseguiram evadir da viatura, porém a arma foi apreendida.
Pelo horário e local do fato, tudo indica que os cidadão provavelmente estavam
com intenção praticar algum delito contra algum estabelecimento comercial. A arma
foi apreendida e foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

Menor é apreendido por direção
perigosa em Borda da Mata

No dia 03 de junho, a equipe de policiais avistaram em um posto de combustível,
02 cidadãos em uma motocicleta sem utilização de capacetes, imediatamente os
policiais procederam a abordagem, porém o condutor arrancou com a motocicleta e
evadiu do local, sendo acompanhado pelos policiais até o momento em que se
chocaram em um caminhão que estava estacionado no pátio do posto, ocasião em
que os cidadãos abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga à pé, porém
foram alcançados e abordados pela equipe de policiais, sendo submetidos à busca
pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito com eles. Ao ser consultado
os dados do condutor, foi identificado que este era menor de idade. Durante a fuga,
o condutor da motocicleta colocou em risco sua integridade física e de terceiros,
bem como a de outros veículos que estavam estacionados pelos locais em que
passaram. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado do
DETRAN e o condutor conduzido juntamente com sua representante legal, até o
quartel da PM onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

Cidadão é preso por corrupção de
menor, e menor é apreendido por

uso/consumo de entorpecentes
Durante patrulhamento na cidade de Borda da Mata, a equipe de policiais avistaram

em uma rua sem saída, 02 cidadãos em atitude suspeita os quais ao avistarem a
Viatura Policial tentaram evadir do local, porém a ação foi frustrada pela equipe que
conteve os cidadãos rapidamente. Durante a abordagem, um dos cidadãos (menor
de idade) dispensou um material próximo de onde estavam, sendo constatado pelos
policiais que se tratavam de um tablete de maconha. Os cidadãos foram submetidos
à busca pessoal, não sendo encontrado nenhum outro material ilícito com eles. Um
dos cidadãos era maior de idade, e alegou que iria consumir o entorpecente
juntamente com o outro cidadão, o qual é menor de idade. Diante das circunstâncias
encontradas no local da abordagem, o cidadão maior de idade foi preso por corrupção
de menores e por uso/consumo de entorpecente e o menor apreendido por uso/
consumo de entorpecente, e ambos foram conduzidos até o quartel da PM onde foi
lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

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

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

Prefeitura de Borda da Mata vai atender em horário
especial durante os jogos da Seleção na Copa

No dia 14/06/2018 tem início a Copa
do Mundo na Rússia e, durante os jogos
da Seleção Brasileira de Futebol, o
horário de atendimento na Prefeitura vai
ser diferenciado. No dia 22/06/2018, o
horário de atendimento será das 13h às
18h. E no dia 27/06/2018, o atendimento
ao público vai ser das 8h às 14h.

Na segunda fase, em caso de
classificação da seleção brasileira, o
horário será das 7h às 10h30 nos dias de
jogos às 11h; E das 8h às 14h nos dias
de jogos às 15h. O horário diferenciado
vale para os setores administrativos dos
departamentos. As escolas municipais
seguem o calendário escolar próprio,
definido pelo Departamento Municipal

de Educação. Os serviços essenciais e
o Pronto Atendimento Municipal
seguem o regime de plantão.

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

As alterações foram publicadas no
decreto municipal número 3.930 em 30
de maio de 2018.

GRÁFICA TRIBUNA POPULAR  - 3445-2130
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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

E. M. Manoel Rodrigues Machado – Tocos do Moji realiza palestra de noções de Primeiros Socorros
A Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado, representada pela Coordenadora Silvia Marli de

Souza Silva e a Secretária Márcia de Fátima Alves, juntamente com os professores e alunos do turno da
manhã, teve a honra de contar com uma brilhante palestra para os alunos de 3º, 4º e 5º anos sobre
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, presidida pelos pais de nossos alunos, Erick e Patrick. A Palestra
ocorreu no dia 04 de junho de 2018.

Nossa escola ficou muito contente com o trabalho voluntário de vocês Rodrigo e Patrícia, e as
crianças também adoraram as suas palavras e demonstrações de primeiros socorros.

Durante a semana foram realizados vários trabalhos com nossos alunos para melhor fixação do tema
abordado.

Toda equipe de nossa escola juntamente com o Departamento de Educação agradece pela brilhante
palestra e a interação entre família e escola. Que Deus lhes pague.

Silvia Marli de Souza Silva
Coordenadora Educacional

Celebração de Corpus Christi em Tocos do Moji
A Paróquia de Nossa Senhora

Aparecida de Tocos do Moji, celebrou
dia 30 de Maio, a festa de Corpus Christi.
Os moradores decoraram a frente de suas
residências. Ruas e Avenidas foram
todas enfeitadas com bandeirinhas,
balões e colchas coloridas nas grades e
janelas.

A festa toda preparada, a celebração
da Eucaristia iniciou se às 15h, seguida
de procissão solene, com o Santíssimo
Sacramento sendo conduzido pelo
Pároco Padre Paulo.

O encerramento aconteceu na Igreja
Matriz, onde os fiéis receberam a
Benção.

Tocos do Moji participa do
JEMG 2018 na etapa Micro
regional em Pouso Alegre

Entre os dias 21 e 26 de maio, 42
alunos da rede de ensino de Tocos do
Moji (Estadual e Municipal,
Fundamental e Médio), representaram
a cidade nos Jogos Escolares de Minas
Gerais 2018, etapa microrregional, com
sede em Pouso Alegre, com quatro
equipes (futsal feminino sub17, futsal
masculino sub14 e sub17 e basquete
masculino sub14). Destaques para a
Escola Municipal Ambrosina Maria de
Jesus, por sua primeira participação e
por ficarem entre os oito primeiros na

modalidade futsal masculino sub14 entre
às vinte equipes inscritas na competição.
E ao futsal masculino sub 17 da Escola
Estadual José Tomáz  Cantuária Júnior
pela conquista da medalha de Bronze,
estando pela segunda vez entre às três
primeiras da modalidade. A delegação
teve todo o apoio logístico, desde a fase
de preparação das equipes até os dias da
participação da Prefeitura Municipal de
Tocos do Moji através de seus
Departamentos (CRAS, ESPORTES,
EDUCAÇÃO).

Participação
de Tocos do

Moji no
JEMG
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Crianças do Cemei encerram coroações do
mês de maio na Basílica de Borda da Mata

Na igreja católica, o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mãe de Jesus, por isso, as missas da Basílica Nossa Senhora
do Carmo em Borda da Mata têm coroações a Maria com a participação de movimentos, pastorais, catequese e escolas do
município.  O encerramento das coroações, no dia 30 de maio, foi com as crianças do Cemei Professora Ana Maria Cabral dos
Santos.

Praças centrais e avenidas
de Borda da Mata recebem
manutenção e jardinagem

Borda da Mata está ainda mais
bonita! As praças centrais (Praça
Antônio Megale, Praça Nossa Senhora
do Carmo e Praça Alvarina Pereira
Cintra), a Avenida Alvarina Pereira
Cintra e a Avenida João Olivo Megale

estão recebendo uma grande
manutenção do Departamento de
Obras. Durante o mês de maio e junho,
os funcionários da Prefeitura estão
realizando jardinagem, podas, limpeza
e pintura nos locais. 

Manutenção
das praças
e avenidas
da cidade

Vem aí:  Dia 5 de Agosto a 6ª Cavalgada
do Sítio Santa Rita em Tocos do Moji

Local: Rancho Poeira da Estrada
Com um Mega Show  Cezar & Paulinho.
“Como dizem eles, Chique no Úrtimo.”

‘Nunca faça
nada que vá
contra sua

consciência,
mesmo que
o Estado te

peça’
Albert

Einstein


