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Os Candidatos a Prefeito e Vice em Borda da Mata,
Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
Borda da Mata

Prefeito – Moacir Donizete de Carvalho
Vice-Prefeito – Anésio da Fraga
Partido – REPUBLICANOS

Tocos do Moji

Prefeito – Vivalde Raimundo da Silva
Vice – Prefeito – Expedito Raimundo dos Santos
Partido – PP
Prefeito - Givanildo José da Silva
Vice - Prefeito: Gervasio Armando Pereira
Partido - PSDB

Prefeito – André Carvalho Marques
Vice-Prefeito – Paulo César de Freitas
Partido – PSDB

Prefeito – Afonso Raimundo de Souza
Vice-Prefeito – Célio Domingos Cabral dos Santos
Partidos – PMN e AVANTE

Nota
Esses candidatos das
4 cidades foram os que
solicitaram o registro das
candidaturas até o dia 26 de
setembro junto ao Tribunal
Superior Eleitoral - TSE.

Prefeito – Vicente Batista dos Santos
Vice-Prefeito – Dimas Pinto de Souza
Partido – PODEMOS

Prefeito - Carlos Eduardo da Silva
Vice- Prefeito: Olavo Roberto Braga
Partido – PSB

Senador José Bento

Bom Repouso

Prefeito - Fernando Fernandes
Vice-Prefeita – Andréia Inácio
Partido – PATRIOTA

Prefeito – Edmilson Andrade
Vice-Prefeito – Hélio José de Andrade
Partido – REPUBLICANOS

Prefeito – Edelmo Marcondes da Costa
Vice-Prefeito – Leandro Melo
Partido - PATRIOTA

Prefeitura de Borda da Mata realiza leilão de sucatas e veículos
Com valor estimado em R$
268.370,00, o leilão vai acontecer
no dia 14/10, em sessão online, a
partir das 10h, pelo site
www.mgl.com.br, onde já é
possível dar lances virtuais, além
de conferir fotos e os detalhes
do edital. A visitação aos bens
inservíveis disponíveis no leilão
acontece durante a semana de 05
a 09 de outubro (segunda a sextafeira), das 8h às 11h e das 13h às
16h. É preciso fazer um
agendamento prévio para a
visitação, pelo telefone 3445-4947
com o servidor Diego Andrade.
São 28 itens entre sucatas de
informática, de eletrodomésticos,
de iluminação, de material
hospitalar, cadeiras escolares e
de escritório, além de veículos,
entre caminhões, máquinas e
ônibus.

Prefeito – José Pessoa Nobre Neto
Vice-Prefeito – Edvan Pereira de Matos
Partido - MDB

Eleições Municipais
Dia 15 de Novembro
de 2020
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Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira de Senador José Bento
é destaque em nota do IDEB 2019

Moradores da Rua Geraldo Marcondes em Borda
da Mata vêm obras de drenagem e revitalização
como esperança de fim de transtornos de décadas
Obras na via tem como foco a revitalização do pavimento e ampliação
do sistema de drenagem, com inserção de uma rede de manilhas e
bocas de lobo para por fim à enxurrada no local

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB, é uma das
primeiras iniciativas brasileiras para
medir a qualidade do aprendizado no
país e estabelecer metas para a melhoria
do ensino. A escola municipal, dirigida
há quase oito anos, pelo Diretor Josmar
teve uma das melhores notas da
avaliação do Ideb do estado de Minas
Gerais nos anos iniciais do ensino
fundamental (1º ao 5º ano). A escola
obteve nota 7.1 .Para o diretor, os bons
resultados são reflexo do investimento
em
alfabetização
feito
progressivamente no decorrer dos anos
pelo Poder Público através da Secretaria
Municipal de Educação e muito
trabalho dos professores. Fruto de um
trabalho de melhoria da gestão com
foco em aprendizagem, programas do

governo federal como o PNAIC,
valorização dos professores e no apoio
às boas iniciativas das comunidades
escolares. “Creditamos o sucesso a dois
pontos em especial: a preparação dos
alunos do 5º ano pela professora
regente e equipe pedagógica e o
envolvimento ativo da escola com as
famílias de seus estudantes. Pois, um
dos principais desafios é sempre
manter os alunos na escola. Pois, hoje,
sabemos que os alunos perdem o
interesse pelos estudos com muita
facilidade. Então, buscamos sempre
uma parceria com a família. É comum
que os pais dos alunos participem de
reuniões periódicas com o corpo
docente na escola, isso soma
drasticamente para a melhoria do
ensino”, diz o Diretor.

Para os moradores da Rua Geraldo
Marcondes, as obras de pavimentação e
drenagem da via pode por fim a um
transtorno de décadas. Os trabalhos no
local ainda estão em andamento e entram
agora na fase de acabamento, ainda
assim, moradores estão esperançosos de
que a obra veio para resolver seus
problemas de uma vez por todas.
É o caso do senhor Juvenal. Ele mora
nas proximidades da via há cerca de 9
anos. Ele lembra que há muito tempo o
trecho sofre pela falta de estrutura. “Não
tinha canalização, não tinha asfalto.
Quando chovia, descia bastante água…,
conta. “Agora, melhorou bastante,
vamos esperar vir a chuva pra gente ver,
mas já melhorou bastante. Só de tirar os
buracos que tinha nessa rua aqui com
esse asfalto já ficou uma maravilha”,

esgoto. “Agora, creio que vai melhorar,
né? Por que fizeram muito bueiros, mas a
gente vai ter certeza mesmo que ficou bom
e dar até nota 10 depois de uma boa chuva
que der né?”, diz a moradora esperançosa.
Os moradores são unânimes ao
apontar as obras de drenagem como ação
mais importante em meios às obras de
revitalização. Muitas casas da via
chegavam a ser inundadas pelas águas
da chuva ou sofriam com enormes poças
d’água em suas entradas. “A gente brigou
muito. Faz 10 anos que a gente vem
brigando. Graças a Deus a prefeitura
ouviu, né? A maior dificuldade nossa era
o quê? Água pluvial que empoçava. Veio
fez o manilhamento e eu creio que
resolveu esse problema”, avalia também
com expectativa o morador Carlos
Eduardo.

conclui.
Um dos principais objetivos da obra
realizada pela prefeitura é acabar com a
enxurrada e trechos de alagamento no
local. Por isso, um novo manilhamento
foi colocado no local, que passa a contar
com um amplo sistema de drenagem.
Também por isso, existe a expectativa dos
moradores para ver como a obra se
comportará com a primeira chuva. Entre
os dias 20 e 22, até caiu uma chuva, mas
ainda amena. Ainda assim, não houve
qualquer transtorno no local.
“Antes, isso aqui era barro puro, isso
tudo aqui era enxurrada, enchente mesmo,
parecendo Brumadinho. Nós sofremos
muito aqui, muito mesmo”, conta a
moradora Maria Auxiliadora, que mora há
décadas no local. Ela lembra de um tempo
em que a rua sequer tinha coleta de lixo e

CarlosEduardo

Juvenal

Maria Auxiladora

Rua Geraldo Marcondes

Jovens da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério de
Cubatão SP realizam evento em Borda
da Mata sobre Setembro Amarelo
Jovens da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério de
Cubatão SP, com sede na Rua Capitão
Cipriano de Castro, 680, em Borda da
Mata, pastoreada pelo Pr. Leandro Limão
dos Santos, realizaram na noite de sextafeira, dia 18 de setembro um trabalho de
conscientização acerca do tema:
SETEMBRO AMARELO pela
valorização da vida na Luta contra o
Suicídio. O trabalho que teve aval e
apoio da Prefeitura Municipal teve por
objetivo alertar a população em geral
acerca da dádiva preciosa que é a vida
concedida por Deus Pai e Criador. O
Coreto da Praça Nossa Senhora do
Carmo foi enfeitado com uma faixa e
bexigas amarelas, bem como fachadas
de prédios e lojas do centro ostentando
também frases com dizeres públicos
enaltecendo a vida. Participaram do
evento Pr. Gilmar P. Lemes, Pb. Pedro
Sabino, Coop. Luiz Carlos e os Líderes
Anderson Silveira e Fabiano.

Vendo Sepultura
Perpétua no Cemitério
de Borda da Mata.
Fone (11) 9 9954-4438
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

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - (35)9 9910-8233

Evento sobre o Setembro Amarelo
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA
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Uma reflexão necessária sobre
desigualdade e violência
A desigualdade social vai além da
pobreza material. Ela se configura
quando determinadas classes sociais
também não tem acesso aos mesmos
recursos culturais, sociais, físicos e
intelectuais que outras. Como o combate
à pobreza material depende somente de
recursos financeiros, ela pode ser
disseminada um pouco mais
rapidamente, conforme a vontade
política. Já a diminuição da desigualdade
é bem mais demorada, exigindo o
planejamento e implementação de uma
política de estado.
A combinação entre o sistema político,
o modelo de desenvolvimento
econômico e a educação – ou a falta dela
– adotada por um país são os motores
geradores da disparidade social. Mesmo
o Brasil já ocupando a sétima posição
entre as nações mais desiguais do
mundo, segundo o último relatório
divulgado pelo Pnud (Programa das
Nações
Unidas
para
o
Desenvolvimento), a constatação do
problema se acentuou ainda mais
durante a pandemia. E, como
consequência da crise econômica, a
tendência é que a desigualdade aumente
no pós-coronavírus.
Apesar
do
diagnóstico
incansavelmente repetido pela mídia,
autoridades e cidadãos, além de ser
atestado por indicadores da situação
atual com alguma precisão, não
vemos nenhuma ideia ou proposta de
como resolver o assunto na sua
raiz. Mesmo que aconteçam ações de
ajuda paliativa e pontual com frequência,
o máximo que se ouve é a declaração
vaga de que uma vez superada a
pandemia, a vida será diferente.
É importante observar que o modelo
de desenvolvimento econômico de baixo
valor agregado praticado somente é
viável com a existência da oferta
abundante de mão de obra barata. E isso
só é possível de ser encontrado onde a
miséria existe. Esse modelo é o oposto
da situação nas sociedades mais
evoluídas, onde os empregos são de
melhor qualidade, se exige mais
qualificação profissional e, dessa forma,
paga-se maiores salários. Ou seja, nestes
países, a sustentação da pobreza e da
desigualdade não faz nenhum sentido.
No entanto, em nossa região uma
mudança para diminuir esse quadro é um
tema evitado pelas elites que comandam
a
economia
nacional
e,
consequentemente, pelos sucessivos
governos submissos aos seus
interesses. Contudo, essa é uma visão
equivocada, pois a melhoria do modelo
de desenvolvimento econômico não
significa de forma alguma a eliminação
do modelo atual, mas sim a incorporação
de atividades de maior valor agregado.
Violência sistêmica
Nos últimos anos são frequentes as
notícias que relatam um aumento
considerável do uso da violência dos
governos contra as classes mais
humildes da população, incluindo
agressões contra crianças e jovens de
baixa renda não envolvidas em qualquer
ação ilegal. Normalmente, são apenas
vítimas
que
acabam
sendo
contabilizadas como números, nas quais
os governos não se interessam
realmente, tratando-os como meros
“acidentes”.
Segundo o escritor Luis Fernando
Veríssimo, na miséria “todas as emoções
que um filho de rico tem em vídeo game,

o filho de pobre tem ao vivo, olhando
pela janela, só precisando se cuidar para
não levar bala”. Neste sentido, penso
por que o cuidado das autoridades em
“manter a paz” e procurar reprimir
“ações ilegais” nas comunidades não é
praticado com a mesma vontade em
outros setores da população?
Ao final, os bandidos que mais
prejuízo causam a sociedade, tais como
alguns donos de empreiteiras, altos
funcionários dos governos, políticos,
doleiros, juízes corruptos e executivos,
não moram nas comunidades.
Então, qual seria o real motivo de
preocupação para se ater com o ambiente
reinante nas comunidades? Os
moradores desses locais são em sua
imensa maioria (ou em sua totalidade)
os ”perdedores” na luta diária
enfrentada para conseguir os recursos
econômicos que precisam captar para a
sua vida e da sua família.
Ou seja, o sistema político-social
vigente permite, sem qualquer cuidado
específico, que o resultado dessa
disputa gere uma massa enorme de
pessoas obrigadas fisicamente a
deslocar sua moradia para lugares
distantes dos centros produtivos.
Assim, com pouca infraestrutura para
levar a vida, sem contato com outros
setores sociais e recebendo o salário
mínimo, configura-se o ”apartheid” do
futuro, como sustentado por Zigmunt
Bauman em suas magníficas teorias
sociais.
Como a tecnologia da informação
permite acessar o que acontece no
mundo em tempo real, essa massa de
pessoas vai paulatinamente acumulando
informações que lhes colocam
potencialmente em condições de
reivindicar direitos. Mesmo que algumas
vezes careçam os conhecimentos e a
compreensão real de onde se encontram
a origem dos seus problemas e quais são
as alternativas para resolvê-los, existe
sempre o risco de alguém lhes esclarecer
esses pontos, criando situações que
podem evoluir em reivindicações
perigosas para o sistema instalado.
Nada disso é diferente das situações
que ocorreram nos períodos que
precederam as revoluções francesa,
russa ou cubana, entre outras mais
recentes. Daqui surge de forma implícita
a resposta ao porquê da “preocupação”
do sistema vigente em manter suas
forças de lei “próximas” aos locais onde
eventualmente as reivindicações mais
importantes e estruturadas possam
aparecer. O custo para manter essa
ordem é um baixo nível de qualidade de
vida dentro e fora das comunidades.

Rede Pública Municipal e Estadual de
Tocos do Moji são destaque no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Foram divulgados, pelo Ministério da
Educação, os resultados do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB),
que, além de outros fatores, apontam o
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB).
Destacaram-se no desempenho, as
cidades do Sul de Minas Gerais que
ficaram entre as melhores notas dos
Ensinos Fundamental e Médio no
Estado, como aponta o IDEB.
Tocos do Moji, novamente se
destacou nos resultados, liderando a
lista entre o 8º e 9º anos. Tanto as
Escolas Municipais como a Escola
Estadual, obtiveram ótimos resultados
no IDEB, fruto do grande trabalho
realizado pelos Profissionais da
Educação, pelo esforço e dedicação dos
alunos e pelo grande apoio das famílias.
Além do profissionalismo e dedicação

dos Professores da Rede Pública de
Tocos do Moji, se destaca o esforço e
comprometimento da Gestão Municipal
e Estadual, que sempre têm a Educação
como essencial para o desenvolvimento
humano.
Através de Parcerias e diálogos
contundentes, a Educação em Tocos do
Moji é priorizada, de forma a oferecer
oportunidades em altos níveis aos seus
estudantes. Esse resultado demostra o
grande avanço obtido nos últimos anos.
O município tem investido na
Educação em todas as etapas de ensino,
da educação Infantil com a abertura da
Creche Municipal até o Ensino Superior
com oferta de bolsa e transporte aos
Estudantes. Investiu na renovação da
Frota Escolar, Conservação dos Prédios
Escolares, em aquisição de Materiais
Didáticos, Pedagógicos, em Capacitação

Docente e Equipe Gestora, em
qualificação dos Profissionais de
Transporte Escolar e Auxiliares de
Serviços Escolares, em qualidade
nutricional da Alimentação Escolar
oferecida aos Estudantes, entre outras
ações de contribuem amplamente para a
melhoria no ensino.
A Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji, Departamento Municipal de
Educação, juntamente com a Diretoria
da Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior, parabeniza à Alunos,
Professores, Diretores, Supervisores,
Especialistas,
Coordenadores,
Secretárias, Auxiliares, Motoristas e
Famílias pelo grande desempenho
obtido.
Equipe do Departamento
Municipal de Educação.

*Luis Piemonte é autor do livro “É
possível construir uma sociedade mais
justa”, obra em que analisa o
comportamento e o modelo de
desenvolvimento econômico de três
sociedades
que
conheceu
profundamente: Argentina, Alemanha e
Brasil. Dentro de uma carreira de quase
cinquenta anos como executivo de
multinacionais nas áreas de melhorias
de desempenho e produtividade, além
de vinte anos como professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Piemonte tem pesquisado nesse período
todo questões sociais nos três países
em que viveu, atuação que lhe conferiu
conhecimento para debater e analisar o
comportamento sócio-econômicocultural nessas nações.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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

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
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Polícia Militar remove veículo estacionado em
local proibido no centro de Borda da Mata
No dia 09 de Setembro, durante patrulhamento preventivo pela área central deste
município, a equipe policial deparou com o veículo FORD/KA, o qual estava
estacionado na Rua Eduardo Amaral, local expressamente proibido pela sinalização
vertical de estacionar (código r-6a), o que estava inclusive proporcionando certo
transtorno ao trânsito local; ante ao exposto a PM procurou saber quem seria o
proprietário do referido veículo para que regularizasse a situação, contudo nenhum
popular no local soube informar o referido proprietário, de acordo com o “C.T.B” o
veículo foi removido pelo guincho, sendo lavrado 01 auto de infração.

Polícia Militar prende autores por furto, receptação,
recupera material furtado e apreende traficante
de drogas em Borda da Mata – foram 82
pedras de crack apreendidas
No dia 12 de Setembro, por volta das 16h30m, fomos acionados por uma vítima
tendo ela alegado que seus dois filhos haviam furtado o celular dela para trocar em
drogas. Diante da denúncia os militares iniciaram uma operação batida policial para
localização dos autores, sendo realizado patrulhamento intensivo nas diversas ruas
do município sendo os filhos localizados juntamente no bairro Santa Terezinha, os
indivíduos foram abordados e submetidos a busca pessoal, porém, nada de ilícito foi
encontrado com os autores. Ao ser questionado sobre o possível furto estes
confessaram a autoria do furto e alegaram terem trocado por pedras de crack com um
indivíduo citando o apelido dele. Diante da situação deslocamos até a residência
dele, local conhecido no meio policial como possível ponto de venda de drogas,
tendo o receptador atendido. Em contato com este confessou ele alegou inicialmente
que os irmãos haviam entregado a ele o celular galaxy samsung a 11 de valor
aproximadamente R$1200,00 a troco de R$50,00. Diante da situação devido as várias
denúncias de tráfico de drogas no local e devido a alegação dos irmãos de terem
trocado o celular por drogas, foi perguntado a ele se haviam drogas no local, tendo
ele negado inicialmente, ao realizar as buscas na presença do autor foi localizado no
guarda roupa um tubo acrílico contendo em seu interior 82 pedras de crack, momento
em que ele confessou a propriedade da droga e confessou que pegou o celular
galaxy sansung a 11 dos autores do furto e repassou para os autores 10 pedras de
crack e mais R$50,00 para que os autores do furto evadissem para Pouso Alegre. Ele
alegou ainda que vende drogas no local há aproximadamente três meses. No local
também foi encontrado uma caixa contendo três laminas para dolagem da droga,
saquinhos de chup-chup utilizados para embalagem e a quantia de R$640,00 em
dinheiro próximo as drogas em cédulas de R$100,00 , R$50,00, R$20,00 e R$10,00
oriundos do tráfico de drogas no local. Diante disso. Os autores foram presos e
encaminhados a Polícia Civil.

Polícia Militar prende autor de
homicídio ocorrido em Borda da Mata
No dia 16 de Setembro, a Policia Militar foi informada via 190 que estava ocorrendo
um tiroteio entre ciganos no bairro Santa Cruz. Diante do fato, as viaturas deslocaram
até o local e em frente à residência dos ciganos não foi localizado nenhum envolvido,
contudo foi detectado no solo diversas manchas de sangue e 11 cápsulas calibre
9mm, sendo localizado dentro da garagem da residência 01 munição calibre 38 intacta,
porém nenhuma arma foi localizada. Posteriormente a PM recebeu uma ligação do
pronto socorro municipal dando conta que havia dado entrada um indivíduo baleado
no hospital; em contato com os profissionais plantonistas e o médico de plantão,
relataram que ambas as vítimas, um homem e uma mulher, foram trazidos por parentes
em um veículo prata, e que o homem já chegou no hospital sem vida, com quatro
perfurações provenientes de arma de fogo, a mulher estava com uma perfuração no
pé esquerdo e o tiro transfixou, contudo teve apenas ferimentos leves. A mulher
relatou que sua família estava realizando uma confraternização na casa, momento em
que seu tio chegou ao local com mais dois homens e efetuou vários disparos contra
o homem que morreu, e que o motivo seria ciúmes. Logo após o autor evadiu em um
veículo Toyota/Corolla, cor: branco, sentido a Pouso Alegre/MG. Foram acionadas
as cidades circunvizinhas, repassado as informações sobre a característica do veículo
e possíveis autores, tendo obtido êxito em localizar no hospital da cidade de São
João Del Rei/MG um dos autores do homicídio o qual foi baleado na perna no dia do
fato, e além disso, o veículo Toyota/Corolla utilizado na ação, o qual estava cheio de
marcas de tiros. O autor contou que havia sido assaltado e passou o nome falso
durante o atendimento no hospital, a PM sabendo dos fatos, indagou este e diante
disso assumiu ação delituosa e passou o nome verdadeiro, sendo consultado o seu
nome verdadeiro foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto. Diante
disso, foi dada voz de prisão ao autor e posteriormente encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil.

Polícia Militar prende em Jacutinga autor por
disparo de arma de fogo em residência em Borda da Mata
No dia 17 de Setembro, a Policia Militar foi acionada, via 190, onde a vítima relatou
que estava na sua residência quando em determinado momento ouviu disparos de
arma de fogo em direção a sua casa, então correu para os fundos da casa para se
abrigar dos disparos. Diante disso, a viatura deslocou ao local e constatou vários
disparos no portão e no muro da residência, sendo localizado cinco munições intactas
calibre 9mm e seis cápsulas de munições deflagradas calibre 9mm. Testemunhas
relataram que o autor dos disparos seria irmão da vítima fatal do homicídio ocorrido
no dia anterior e que este havia fugido em um veículo VW/VOYAGE, Cor: Preto.
Foram acionadas as cidades circunvizinhas, repassado a característica do veículo e
o possível autor. As equipes receberam informações de que o autor poderia estar
participando do velório de seu irmão, que estava acontecendo na cidade de Jacutinga/
MG. Com base nas informações recebidas a equipe PM deslocou-se para o endereço
do velório, onde foi flagrado o autor adentrando nas dependências do velório
municipal, momento em que as equipes policiais optaram por promover a aproximação
e abordagem ao autor, o autor tentou evadir, entretanto foi impedido. Os familiares
neste instante tentaram arrebatar o autor da custódia policial, para conter a injusta
agressão, evitar que o preso fosse arrebatado e restabelecer a ordem no local, tendo
em vista a aglomeração feita por parentes do autor, foi necessário uso de força
moderada e empregado de instrumentos de menor potencial ofensivo. Diante disso,
foi dada voz de prisão ao autor e posteriormente encaminhado a Delegacia de Polícia
Civil.

Polícia Militar prende motorista
por dirigir embriagado e direção
perigosa na Av. João Olivo Megale
No dia 19 de Setembro, a Polícia Militar durante operação Blitz de Trânsito na
Avenida João Olívio Megale, deu ordem de parada ao condutor do veículo GM/
CHEVETTE, porém o condutor desobedeceu a ordem e evadiu em alta velocidade da
guarnição policial, vindo a ameaçar pedestres que transitavam em via pública, de
imediato a guarnição policial iniciou um intenso acompanhamento ao veículo,
momento em que o condutor percebeu que não conseguiria mais evadir, parou o
veículo e ao ser abordado a equipe policial constatou que o condutor apresentava
fortes sintomas de embriaguez tais como: olhos vermelhos, odor de hálito etílico,
sonolência, fala alterada, dificuldade na comunicação, confuso e dificuldade no
equilíbrio. Ao ser convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, não foi capaz de
compreender o que foi dito pela equipe policial. Foi constatado ainda que o condutor
não possuía Carteira Nacional de Habilitação-C.N.H. e seu veículo estava com
licenciamento atrasado. 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 seis autos de
infração de trânsito e o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio
credenciado.
TELEFONES DE EMERGÊNCIADAPOLÍCIA MILITAR EM BORDADAMATA:
190 ou (35) 99829-1493

TRIBUNA POPULAR

Faça o que for
necessário
para ser feliz.
Mas não se
esqueça que a
felicidade é um
sentimento
simples, você
pode encontrála e deixá-la ir
embora por
não perceber
sua
simplicidade.
Mário
Quintana
Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 11/2020
“Autoriza alteração da Lei nº. 2.064/2017 - PPA, e abre 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 inclusão da ação 1.048 = REFORMA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no
Plano Plurianual de Investimentos, Lei Municipal nº. 2.064/2017.
Art. 2º Fica autorizada a abertura de crédito especial, no orçamento vigente, Lei Municipal nº. 2.186/2019, no valor de
R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), de acordo com a seguinte classificação:
• 02.05.08.244.0014.1.046 = Reforma do Centro de Desenvolvimento Social
44.90.51 - Obras e Instalações = R$ 600.000.00 – (BDMGAS)
Art. 3º 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. 4º 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. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 07 de abril de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
UN
A
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.

“Não fique triste por um momento ruim que já passou;
o passado guarde na sua lembrança, mas fique feliz
pelos momentos alegres que estão por vir.”

Obras dos dois Portais da entrada
de Bom Repouso são finalizadas
O Departamento de Turismo, o Departamento de Obras
da Prefeitura de Bom Repouso, em parceira com a Comtur
realizou a reforma dos portais de entrada da cidade, uma
parceria para a melhoria da cidade.
“Finalizamos a obra de reforma dos Portais das principais
entradas de nossa cidade. Que nossos visitantes e nossos
munícipes sejam sempre recebidos com carinho e volte para
casa levando uma lembrança de nossa querida cidade,”,
diz Talita Bertolacini, do Departamento de Turismo.
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Borda da Mata tem um filme produzido na cidade, sendo o 1º feito no município

Foi feito no município de Borda da
Mata o primeiro filme produzido com
atores da região, desenvolvido pelo
Grande Cineasta e ator Leandro Barreto
que já fez quatro outros filmes na região.
Três Ladrões Atrapalhados, Vida de
Mendigo, Floresta dos Vampiros, Dívida
Fatal e agora com este lançamento para
os amantes de filmes que é o Disque
Sequestro. Uma superprodução de baixo
orçamento, mas com qualidade de filmes
profissionais que irá surpreender com a
qualidade, criatividade da história que te
envolverá do começo ao fim. Filmes que
demorariam dois anos para serem
finalizados, este terminou em dois meses

reduzindo custos e tempo, pois Leandro
Barreto faz tanto a parte de edição,
direção, atuação, efeitos especiais,
roteiros e também é cinegrafista e treina
os participantes para se tornarem atores
e atrizes. Esse novo lançamento é um filme
de ação e humor com classificação 14
anos. O filme está disponível para assistir
completo no site www.ourosfilmes.com
ou pode pesquisar no youtube com o
nome Disque Seqüestro, filme lançamento
2020, ou também pode acessar
(www.facebook.com/ourosfilmes) e tem
também o canal para assinar e
acompanhar
em
(https://
www.youtube.com/ourosfilmes).

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

Atenção Produtor
Rural de Bom Repouso
Show de Prêmios
A cada R$ 5.000,00 em Nota emitida você ganha
um cupom para concorrer a vários prêmios, que
serão sorteados no dia 12 de Dezembro de 2020.
Procure o SIAT, retire seu cupom e participe!

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.

