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Sobre as eleições municipais,
o jornal Tribuna Popular vai

divulgar na próxima quinzena
quem são os candidatos a prefeito
e vice das quatro cidades onde ele
circula. Pois as convenções para
a escolha dos candidatos ainda
estão sendo finalizadas e depois
 de definidos, serão publicados

os nomes dos candidatos
dos partidos concorrentes.

Serviços de água e esgoto são fiscalizados em Borda da Mata
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2020

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              14 - 28
Março                   16 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 29
  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

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

Serviços de água e esgoto são
fiscalizados em Borda da Mata

A Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais
(Arsae-MG) publicou no dia 25/08,
relatórios de fiscalização da prestação
dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário da Copasa
MG em Borda da Mata.

A fiscalização realizada pela Arsae-MG
teve o objetivo de avaliar as condições
técnico-operacionais e de atendimento
aos usuários do Município, quanto aos
padrões de qualidade na prestação
dos serviços, em consonância com a
legislação per pertinente, e em especial,
à regulamentação expedida pela Arsae-
MG.

Quanto ao serviço de abastecimento
de água, foi percebido que a COPASA
MG deixou de cumprir integralmente o
plano de amostragem na saída do
tratamento, conforme exigido pelo Anexo
XX da Portaria de Consolidação nº 5 de
2017, do Ministério da Saúde, sendo
este a ferramenta que permite
acompanhar a qualidade da água tratada.
As análises realizadas na rede de
distribuição atestam que a água
distribuída para consumo humano
atendeu ao padrão de potabilidade
definido pela Portaria supracitada. Ainda
de acordo com informações do
Prestador, a vazão média de água tratada
e distribuída atende à demanda do
município.

Foi constatado, morosidade do
prestador em atender aos prazos de
execução de serviços estipulados em
resolução normativa pela Arsae-MG. O
Prestador de Serviços, também precisa
diminuir o tempo de correção de
vazamentos de água, evitando perdas
no Sistema de Abastecimento de Água.

Quanto ao serviço de esgotamento
sanitário, a área urbana de Borda da Mata
não é 100% atendida pelo sistema de
esgotamento sanitário, com logradouros
sem rede pública de coleta de esgoto.
Foi apurado, através do cadastro de
rede fornecido pelo prestador que
alguns logradouros do bairro Santo
Antônio, realmente não são atendidos
com rede pública de coleta de esgoto. É
importante que a Copasa MG realize
investimentos necessários para
atendimento do crescimento vegetativo
da área concedida, conforme firmado em
Contrato de Concessão. Entretanto, foi
possível perceber diversos logradouros
que possuem rede de coleta e tratamento
de esgoto disponíveis, no entanto não
há adesão ao sistema. Importante que o
Prestador faça o levantamento dos
imóveis que possuem infraestrutura de
rede de esgoto disponíveis mas não
estão conectados para que o Poder
Municipal possa notificar os
proprietários dos imóveis e obriga-los à
se interligar à rede.

Quanto à qualidade do efluente
tratado, a ETE Principal não apresentou
eficiência satisfatória. A tabela 2 reafirma
os resultados do parecer técnico
demonstra que o Prestador não atingiu
eficiência para o parâmetro remoção de
DBO nos meses de junho à novembro
de 2019 bem como descumpriu a média

anual, que ficou em 54%. Ademais, os
resultados demonstram que o Prestador
não atingiu eficiência para o parâmetro
remoção de DQO nos meses de maio à
novembro de 2019 bem como
descumpriu a média anual de remoção
de DQO, que ficou em 47%. O prestador
não atingiu eficiência para remoção de
Sólidos Sedimentáveis em julho e agosto
de 2019, bem como não apresentou, no
efluente final, valores acima da
concentração máxima permitida para
Sólidos Suspensos Totais nos meses de
novembro de 2019, janeiro e março de
2020. Constata-se, também, que o
Prestador não realiza as análises de PH
do Afluente da ETE bem como não segue
o Plano de amostral bimestral para os
parâmetros Sólidos Suspensos Totais,
Óleos e Graxas e Oxigênio Dissolvido.

Também para o SES, o Prestador de
Serviços demonstrou morosidade no
cumprimento dos prazos de execução de
serviços, bem como demonstrou
morosidade para solucionar vazamentos
ou extravasamentos de esgoto, em
menos de 24 horas. 

O documento foi enviado para a
Prefeitura Municipal para ciência e
acompanhamento, e para o prestador, a
fim de que se corrijam os pontos
abordados nos itens constatações e não
conformidades.

A Arsae-MG
A Arsae-MG (Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais) é uma autarquia de regime
especial criada pela Lei Estadual
nº18.309/2009 com autonomia de decisão
e de gestão administrativa, financeira,
técnica e patrimonial. A Agência está
vinculada à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad).

É responsável por regular e fiscalizar
os serviços de água e de esgoto
prestados pela Copasa (Companhia de
Saneamento de Minas Gerais), pela
Copanor (Copasa Serviços de
Saneamento Integrado do Norte e
Nordeste de Minas Gerais) e pelas
autarquias municipais de Itabira e
Passos.

A Arsae-MG fiscaliza o cumprimento
pelas concessionárias, pelos usuários e
pelas prefeituras das normas traçadas
para a prestação dos serviços, zelando
pela observância dos direitos, deveres
e obrigações das três partes. A Arsae-
MG trabalha em prol da melhoria
contínua do atendimento e da qualidade
dos serviços de água e esgoto nos
municípios que estão sob sua
responsabilidade de regulação. 

 *Mantemos nossos canais de
comunicação abertos para críticas,
sugestões e reclamações:

Fale Conosco: Ouvidoria (0800 031
9293); Acompanhe nosso trabalho nas
redes sociais: Facebook: /arsaemg e
Instagram: @arsaemg

* Nossos canais oficiais para críticas,
sugestões e reclamações são o Fale
Conosco e a Ouvidoria

Obs. O Relatório completo está no site
do Tribuna Popular.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Cantor Leandro Costa
realiza live em prol de

famílias de Senador José Bento
O cantor Leandro

Costa convida a
todos para o dia 26
de setembro a
assistirem e
participarem da sua
primeira live no
YouTube.

“Será uma live
beneficente, em prol
de famílias de
Senador José Bento!
Se puder ajudar a
divulgar, ficarei
muito agradecido.
Desde já meu muito
obrigado! Deus
abençoe!!!”, diz o
cantor.

CRAS de
Senador José

Bento está
comprometido
com as famílias
que fazem parte

do SCFV -
Serviço de

Convivência e
Fortalecimento

de Vínculos
O CRAS de Senador José Bento está

comprometido com as famílias que fazem
parte do SCFV - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, principalmente
as mais vulneráveis. Por isso realiza o
Projeto NAME e o Projeto de Inclusão
Social Conviver - com amor tudo se
transforma. “As pessoas com deficiência
não precisam de piedade, precisam de terem
seus direitos respeitados. Nossos
agradecimentos ao apoio da Prefeitura e da
Secretaria Municipal de Assistência Social”,
diz a Assistente Social Ivanilda Silva.

Secretaria de Assistência Social de Senador José Bento
comemora a Independência do Brasil com o “Setembro Verde”

07 de setembro – Dia da
Independência do Brasil. A Secretaria de
Assistência Social de Senador José
Bento, mesmo em meio a essa Pandemia
do Coronavíus continua trabalhando, e,
neste mês em que se comemora a
Independência do Brasil acontecerá o
“Setembro Verde”. “Vamos trabalhar a
Inclusão Social das pessoas com
deficiência. Os integrantes do “Projeto
de Inclusão Social Conviver - com amor
tudo se transforma” continuam a ter

atendimento em suas residências
recebendo as apostilas e material
pedagógico quinzenalmente, e,
principalmente neste mês de “Setembro
Verde”, pois acreditamos que a
“Independência” se faz com a redução
da exclusão social. A “Independência”
não pode ser somente um fato histórico,
mas, uma conquista diária de cada
cidadão brasileiro, sem distinção,
dignos de respeito e de igualmente de
direitos. “Não basta que todos sejam

iguais perante a Lei, é preciso que a Lei
seja igual perante todos”. A
“Independência do Brasil se faz com
construção e luta por um Brasil melhor a
cada dia. Que Deus abençoe a nossa
“Pátria Amada Brasil” e cada um de nós
Brasileiros que amamos esta Nação. Que
ela seja uma Pátria mais comprometida
com todo cidadão, seja fraterna,
solidária, com mais justiça e igualmente
social”, afirma a Assistente Social,
Ivanilda Silva.

Bom Repouso -  Capital
Nacional do Morango

“Diante dessa belíssima foto do nosso
amigo André Cotrin podemos ver as

bênçãos de Deus sobre nossa cidade.
“O que vale na vida não é o ponto de
partida e sim a caminhada...” Cora

Coralina.”
O Departamento de Turismo homenageia
o fotógrafo publicando esta bela foto.

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR - 9  9910-8233
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Obra histórica: tem início
pavimentação do trecho que
liga o Sertãozinho à MG-290

Depois de quase 100 anos de espera,
os moradores do Distrito do Sertãozinho,
em Borda da Mata, estão vendo um
sonho se realizar. Começou no início de
setembro a pavimentação de trechos de
cerca de 1 quilômetro que liga a localidade
à MG-290. A obra era uma demanda antiga
da população, que espera pela melhoria
desde que Borda da Mata foi
emancipada. É, portanto, uma conquista
de gerações.

Pavimentação no Distrito do  Cervo em Borda da Mata prioriza trechos próximos a moradias
As obras de melhorias e urbanização dos distritos de Borda da Mata seguem a todo vapor. O Cervo recebe neste início de setembro a pavimentação de cerca de 1 quilômetro de trechos próximos às residências

na estrada que liga o distrito a Borda da Mata.
Nesta etapa das obras, estão sendo priorizados os trechos próximos às residências, amenizando, assim, problemas com barro e poeira.
Também está em processo de licitação obras de pavimentação nos bairros do Pontilhão, Barro Amarelo e Bairro dos Moreiras. Também nesse caso serão pavimentados cerca de 1 quilômetro de via.

O calçamento da estrada no distrito é
parte de uma série de obras de
urbanização que a Prefeitura de Borda da
Mata está promovendo nos distritos do
Cervo e Sertãozinho. Além das obras
viárias nas estradas de ligação com a
rodovia e nos trechos centrais das duas
localidades, suas praças também vão
ganhar iluminação de LED. A expectativa
é que as melhorias estejam concluídas
até o final de dezembro.

Prefeitura de Borda da Mata licita
obras de pavimentação de

trechos do Santa Cruz, Nossa
Senhora de Fátima e Nova Borda

A Prefeitura de Borda da Mata está
realizando o processo licitatório para
contratação da empresa que vai
executar as obras de pavimentação de
trechos dos bairros Santa Cruz, Nossa
Senhora de Fátima e Nova Borda.

No bairro Santa Cruz será
pavimentado um trecho de terra
batida. A outra via a ser pavimentada
é a rua que liga os bairros Nossa

Senhora de Fátima e Nova Borda. O
investimento total previsto é de cerca
de R$ 970 mil.

As obras de pavimentação integram
o esforço do município em pavimentar
vias de maior movimento ou que não
receberam nenhum t ipo de
pavimentação nos últimos anos, de
modo a melhorar  o t ráfego e a
mobilidade urbana.

Educação, Desenvolvimento Social e Polícia
Militar se unem em campanha contra a

violência sexual na infância e adolescência
A Secretaria Municipal de Borda da

Mata, o Departamento de
Desenvolvimento Social e a Polícia
Militar do município se uniram em uma
campanha contra a violência sexual na
infância e adolescência. Uma série de
atividades pedagógicas foram
promovidas nas aulas virtuais da rede
municipal de educação, abordando o

tema.
O trabalho de conscientização contou

ainda com um vídeo educativo gravado
pela Assistente Social Evelyn Freitas,
pelo Presidente do Conselho Tutelar
Marco Antônio Pinheiro e pelo
comandante da Polícia Militar de Borda
da Mata, o Tenente Guilherme.

A mídia de cerca de 10 minutos foi

enviada aos grupos e plataformas de
ensino virtual da rede municipal de
educação, direcionada aos pais e
responsáveis de crianças e
adolescentes. Além de abordar a
situação em si, o vídeo deu dicas de
como proteger as crianças, como
denunciar e elencou as punições
previstas para quem pratica a violência.

07 de setembro – Tocos do Moji

No dia 07 de setembro, às 8h da manhã, para comemorar o Dia da Independência
do Brasil, em frente ao Paço Municipal de Tocos do Moji, houve oi Hasteamento da
Bandeira pelo Sargento da Polícia Militar, Roges, pelo Soldado da PM, Nícolas e de
pelo Diretor do Departamento de Educação, Ernane.
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Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 08/2020

“Altera tabela de vencimentos prevista Altera a Lei nº 1.962/2017 e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata, aprova e o Chefe do Executivo sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 1.962 de 18 de abril de 2017 passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 1º - O servidor designado e nomeado para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL e/ou atuar como
pregoeiro ou equipe de apoio, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 e demais normas pertinentes, perceberá o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) sobre seus vencimentos.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 09/2020
“Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente”
O povo do município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial, no orçamento vigente, Lei Municipal nº 2.186/2019, no valor de R$

150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), de acordo com a seguinte classificação:
· 02.03.12.365.0005.1.002 = REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA
44.90.51 - Obras e Instalações = R$ 150.000.00 - FUNDEB
Art. 2º Para atendimento ao previsto no art. 43 da lei nº. 4.320/1964, como recursos para abertura do crédito especial

serão utilizados recursos de Tendência ao Excesso de Arrecadação.
Art. 3º Na execução orçamentária deste crédito especial fica autorizada a Suplementação das Dotações até o limite de

30% (trinta por cento) sobre o total do crédito aprovado.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 23 de março de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 10/2020
“Autoriza Suplementação de Dotação Orçamentária do Orçamento Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019 e dá outras

providências”.
O povo do município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019, no valor

de R$ 1.625.160,63 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), por
Superávit Financeiro e Tendência ao Excesso de Arrecadação, conforme descrito no artigo 2º desta Lei.

Art. 2º O valor total, enumerado no artigo 1º desta Lei, será distribuído no Orçamento vigente, observadas as seguintes
dotações orçamentárias:

· 02.06.15.451.0021.1.044 = Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal
44.90.51 – Ficha 399 – R$480.000,00 (Recursos Próprios) – Superávit.

· 02.06.15.451.0021.1.024 = Pavimentação Vias Urbanas
44.90.51 – Ficha 472 – R$ 423.160,63 (Fonte ONEROS) – Superávit.
· 02.06.15.451.0021.1.024 = Pavimentação Vias Urbanas
44.90.51 – Ficha 475 – R$500.000,00 = (Emenda Parlamentar) – tendência ao excesso arrecadação.
· 02.05.08.243.0014.2.051 = Manutenção das Atividades do CRAS
33.90.39 – Ficha 357 – R$100.000,00 (Fonte PAIF) – Superávit.
· 02.03.12.365.0006.2.003 = Manutenção Atividades Creche – FUNDEB
33.90.32 – Ficha 473 – R$30.500,00 (FUNDEB) tendência ao excesso arrecadação.
· 02.03.12.365.0006.2.004 = Manutenção Atividades Pré-escola – FUNDEB
33.90.32 – Ficha 474 – R$ 91.500,00 (FUNDEB) tendência ao excesso arrecadação.
Art. 3º Para atendimento ao previsto no art. 43 da Lei nº. 4.320/1964, como recursos para abertura do crédito adicional

suplementar serão utilizados recursos de Superávit Financeiro e Tendência ao Excesso de Arrecadação.
Art. 4º Fica o setor Contábil responsável pelos procedimentos necessários à execução dessa Lei.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e será regulamentada

através de Decreto do Executivo Municipal.
Borda da Mata/MG, 23 de março de 2020.

Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Departamento de Turismo de Bom Repouso
 recebe Manual Prático de Políticas do Turismo

No dia 26 de agosto, o Departamento de Turismo de Bom
Repouso  recebeu a visita da  Presidente do Circuito Serras
Verdes do Sul de Minas, Rosely Moraes para a entrega do
novo material do Turismo que será de grande valia para os
visitantes.  O manual prático de políticas do Turismo contém:
Manual de boas práticas; Cartilha Roteiros da Mantiqueira;
Pendrive banco de imagens e vídeos do município.

“Gostaria de agradecer ao Comtur, ao Circuito Serras Verdes
por essa parceria. Com certeza estamos no caminho certo
para melhorar ainda mais nossa cidade”, diz Talita Bertolacini,
responsável pelo Departamento.

Secretaria de Educação de Bom Repouso recebe
mais um ônibus novo para o transporte escolar

A Prefeitura de Bom Repouso recebeu mais um ônibus
novo para que possa melhorar ainda mais o transporte
escolar do município

“Esperamos com fé em Deus que esse momento difícil
passe logo para colocarmos mais esse veículo para rodar”,
diz a Secretária de Educação, Terezinha e acrescenta: “Logo
estarei divulgando mais resultados de um trabalho de quem
gosta e cuida do nosso município.”

Polícia Militar recupera veículo furtado
em Borda da Mata e prende 02 autores

No dia 18 de agosto, a Policia militar recebeu ligação via 190 onde a vítima relatava
que o seu veículo VW/FUSCA, cor: verde, ano 1974, havia sido furtado. Que
indivíduos não identificados aproveitaram quando ele entrou na sua casa
rapidamente, deixando a chave no contato e que logo depois ao retornar constatou
que o veículo não estava mais no local. Foi acionado cerco/bloqueio nas cidades
circunvizinhas e o veículo foi recuperado pouco tempo depois na Rodovia MG-290
(Borda da Mata – Pouso Alegre), sendo presos dois autores, moradores de Pouso
Alegre/MG.

Polícia Militar prende usuário de drogas em Borda da Mata
No dia 20 de agosto, a Polícia Militar durante operação “batida policial” abordou

um suspeito que transitava pela rua e ao ser submetido a busca pessoal, foi localizado
em seu bolso um cigarro de substância análoga a maconha, tendo o autor alegado
ser usuário e disse ainda que em sua residência  havia mais uma pequena quantia da
substância para seu consumo pessoal. Tendo a guarnição ido até o local juntamente
com o proprietário da residência onde foram localizados mais quatro cigarros com
substância análoga a maconha e uma porção análoga a maconha. Diante disso, o
autor foi preso e encaminhado para o registro do Termo Circunstanciado de
Ocorrência.

Polícia Militar prende motorista por dirigir embriagado em Borda da Mata
No dia 24 de agosto, a Polícia Militar recebeu denúncias via 190, que um veículo

GM/ CHEVETTE, cor: prata,  transitava em alta velocidade  pelas ruas da cidade e
fazendo “zigue-zague” e que em determinado momento veio a bater frontalmente
com outro veiculo VW/GOL que estava estacionado na via publica, vindo a causar
vários danos no veículo e que o condutor estava no interior do CHEVETTE muito
exaltado e embriagado, sem condições de sair do veículo.

De imediato a PM deslocou ao local sendo presenciado o veículo CHEVETTE
batido frontalmente com outro veículo estacionado e no interior do veículo estava
o condutor, sendo ele retirado pela guarnição do interior do veículo, onde foi
constatado que apresentava sintomas de embriaguez alcoólica. Ao ser convidado
para se submeter ao teste do etilômetro, não foi capaz de compreender o que foi dito
pela equipe policial.  Diante da negativa para realizar o teste do etilômetro, o autor
foi encaminhado ao pronto Socorro Municipal onde o médico de plantão
diagnosticou os sinais de embriaguez conforme laudo. Diante disso, o autor foi
preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Foram
lavrados três autos de infração de trânsito e o veículo foi apreendido e encaminhado
para o pátio credenciado.

Polícia Militar prende usuário de drogas na pista de skate em Borda da Mata
No dia 25 de agosto, a Policia militar durante operação batida policial, deslocou

ao local alvo de denúncias e reclamações, onde cidadãos estariam na pista de skate
fazendo algazarras e uso de entorpecentes, foram abordados vários cidadãos e
submetidos a busca pessoal, sendo localizado no bolso de um abordado, 01 (uma)
porção análoga a maconha. Diante disso, o autor foi preso e encaminhado para o
registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Polícia Militar prende motorista por dirigir embriagado em Borda da Mata
No dia 06 de Setembro, a Polícia Militar durante patrulhamento preventivo deparou

com o veículo VW/SAVEIRO, transitando de forma irregular e em “zigue-zague”
pela contramão de direção na rua Coronel José Inácio, colocando demais veículos
e pedestres em risco; diante da constatação, foi realizado o acompanhamento do
veículo, sendo dada ordem de parada na rua Duque de Caixias; o veículo foi abordado
e o condutor ao sair do veículo apresentou dificuldade de equilíbrio, sendo
constatado sinais de embriaguez alcoólica, e inclusive confirmou que havia feito
uso de bebida alcoólica e havia saído para comprar mais bebidas. O condutor ao ser
convidado para se submeter ao teste do etilômetro, o mesmo se recusou;  diante
dos fatos constatados, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo o
veículo removido pelo guincho por crime de trânsito, logo após o motorista foi
conduzido ao pronto atendimento médico, sendo constatado também pelo médico
de plantão, os sintomas de embriaguez alcoólica, posteriormente o autor foi
conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar apreende três armas de fogo
no Distrito Fernandes em Tocos do Moji

No dia 08 de Setembro, a Polícia Militar durante operação batida policial no bairro
Fernandes, recebeu informações, dando conta de que um cidadão conhecido na
cidade de Tocos do Moji  por ter problemas psiquiátricos, teria em sua posse uma
arma de fogo e que este teria utilizado dela para ameaçar seu irmão e outras pessoas
as quais segundo relatos tem problemas com divisão de terras, inclusive naquela
data  estaria efetuando disparos com a arma. Diante disso a viatura PM deslocou ao
local, e após parlamentação com a mãe do autor sobre as denúncias, ela franqueou
a entrada e relatou onde estava escondida uma arma de fogo,  sendo localizada no
quarto do autor  uma espingarda calibre não identificado, ainda durante a localização
da espingarda o autor se exaltou partindo para cima dos militares, sendo necessário
para contê-lo o uso diferenciado da força com técnicas de imobilização, foi feito a
algemação do autor. Ainda no local dos fatos foi dado continuidade ao rastreamento
de possíveis outras armas de fogo já que durante parlamentação com a mãe do
autor, ela relatou que o autor, tem procurado, cavando buracos pelo quintal, outras
armas de fogo que há muito tempo seu falecido marido teria enterrado e que tinha
medo de que seu filho tivesse acesso a elas. Foi necessário escavar vários pontos
do terreno indicado por ela, sendo localizado em um ponto de difícil acesso e sem
iluminação nenhuma, enterrado aproximadamente 1 metro, um saco plástico que
continha duas armas de fogo, tipo garrucha. Diante disso, armas foram apreendidas,
o autor preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM BORDA DA MATA: 190 ou (35) 99829-1493
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Unidade do PSF do bairro Boa Vereda (Capelinha) em Bom Repouso recebe reforma

A Prefeitura de Bom Repouso juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde concluíram no mês de
agosto, a reforma da Unidade de PSF da Boa Vereda,
localizada no bairro da Boa Vereda de Cima (Capelinha)
e assim dar melhor atendimento aos pacientes,
principalmente nos tempos de pandemia.

Para um ambiente adequado em uma ESF, existem
componentes que atuam como modificadores e
qualificadores do espaço, dando a garantia de
infraestrutura e ambiência apropriadas, para a
realização da prática profissional na Atenção Básica, viabilizando assim esse bem comum e faz-se a entrega de mais um projeto feito pela Prefeitura.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso
adquire mais uma Ambulância

A Secretaria
de Saúde de
Bom Repouso
adquiriu mais
u m a
A m b u l â n c i a
para aumentar
ainda mais a
frota de carros
da Saúde
Pública. Este
veículo, é uma
e x c e l e n t e
aquisição, para
dar mais
conforto e
segurança aos
pacientes que
necessitam ser
removidos para
o u t r a s
localidades.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNAAAAA
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.

Projeto de Educação Nutricional com os
alunos da Educação Municipal de Tocos do Moji

Uma alimentação adequada e
saudável é essencial para a manutenção
do sistema imunológico em boas
condições. Durante este tempo de
pandemia a alimentação necessita de
cuidados redobrados,
precisamos manter um peso adequado
e fazer melhores escolhas alimentares,
optando por alimentos mais nutritivos
e saudáveis. Pensando nisso, iniciamos
um projeto de educação nutricional nas

escolas municipais do Município de
Tocos do Moji onde os alunos e suas
famílias puderam ter orientações para a
manutenção de um padrão alimentar
saudável.

Durante os meses de maio e agosto,
realizamos aulas remotas utilizando
vídeos e atividades impressas com o
objetivo de promover práticas
alimentares saudáveis, fortalecer a
autonomia dos alunos nas escolhas

alimentares e contribuir para a
prevenção de doenças relacionadas à
alimentação, as chamadas doenças
crônicas não transmissíveis como o
diabetes melittus, hipertensão arterial,
doenças coronarianas, alguns tipos de
cânceres e a obesidade.

Suellen do Prado Bonini
Nutricionista
CNR9 13811
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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

o Pecado da Ingratidão - Conta uma lenda Judia, que certa vez um homem foi condenado à morte. Na prisão, este homem foi acertado por muitas vezes com
grandes pedras atiradas por carrascos. O réu suportou em silêncio o terrível castigo. Nenhum grito se ouviu dele. Na sua condição, compreendia que a desgraça havia
caído sobre ele e que seus gritos de nada serviriam.

Passou por ali um homem que havia sido seu amigo. Pegou uma pequena pedra e atirou na direção do condenado. Somente para demonstrar que não era do seu
partido. O pobre condenado, atingido pela diminuta pedra, deu um grito estridente.

O rei, que assistia tudo, ordenou que um dos seus lacaios perguntasse ao réu porque ele gritara quando atingido pela pequena pedra, depois de haver suportado sem
se perturbar as grandes.

O condenado respondeu: as pedras grandes foram atiradas por homens que não me conhecem, por isso me calei. Mas o pequeno seixo foi jogado por um homem
que foi meu companheiro e amigo. Por isso gritei. Lembrei de sua amizade nos tempos de minha felicidade. E agora vi sua felicidade quando me encontro em desgraça.

O rei compadeceu-se e ordenou que o pusessem em liberdade, dizendo: solte-o, mais culpado do que ele era aquele que abandonara na desgraça.
Essa lenda demonstra a dimensão da dor que a ingratidão pode nos trazer, principalmente quando ela vem daqueles que mais amamos. Certa vez um poeta disse

que a “ingratidão é um sentimento que floresce nos corações doentes.”
De fato, a ingratidão é tudo aquilo que é contrário a compaixão e é bom de vez em quando, refletirmos se não estamos também, sendo ingratos com aqueles que

nos amam incondicionalmente. E, se alguém estiver sendo ingrato com você não se entristeças, é melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao
próximo.


