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Vende-se um guarda roupa de
cerejeira com 4 portas e maleiro
também com 4 portas.
Falar com Aridan.
(35)99919-6333/Valor:R$5.000,00

Desfiles do 7 de setembro de Borda da Mata
é marcado pela expressiva participação da
população, ex-alunos e senhoras acima de 60 anos

Escola Municípal Frâncisco de Souza Costa. (Continuação das fotos dos Desfiles na Página 3)

Anucie no Tribuna Popular
tribunapopular1@hotmail.com
(035) 3445-1479
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
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Escola Municipal Benedita Braga Cobra

B
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R
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Telefones:3445-1177

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Escola Estadual Lauro Afonso Megale

Guarda Mirim Irmã Martha

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Escola Municipal Antônio Marques da Silva

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Borda da Mata recebe Imagem Peregrina
de Nossa Senhora Aparecida
Visita na Prefeitura Municipal de Borda da Mata

A imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida esteve visitando Borda da Mata do dia 03 a 10 de Setembro.
Ela chegou no dia 03 às 17h30 no portal de Borda da Mata e foi recebida pelo padre Marcos Eduardo Caliari
de onde seguiram em carreata até a Basílica de Nossa Senhora do Carmo onde foi celebrada uma missa.
Durante a passagem da imagem pela cidade ela visitou vários estabelecimentos e escolas e o Poder Público.
Durante toda a semana houve missas com a participação das pastorais na Basílica e a reza do terço às 15h. No
dia 10 de setembro, último dia da visita, a imagem foi levada em carreata em direção a Tocos do Moji às 17h.
Onde continuará sua peregrinação.

Visita na Câmara Municipal

Visita na APAE
Visita na Escola Municipal Benedita Braga Cobra

Escola Estadual PIO XII - Cervo

Visita na Escola Municipal
Antônio Marques da Silva

Visita na Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos

Visita na Escola Municipal Francisco de Souza Costa.

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

ax:(035)3445-6160
Telef
elefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Visita Cemei- Professora Ana
Maria Cabral dos Santos

Visita na Escola Estadual Lauro Afonso Megale

Além dessas, a imagem de Nossa Senhora passou por outras instituições.
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para registro de
desmembramento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO, Oficial do Serviço de Registro de
Imóveis desta Comarca, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os interessados que a
Prefeitura Municipal de Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96, estabelecida
na Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/MG; depositaram
neste Serviço de Registro os documentos necessários exigidos pelo Art. 18, da Lei 6766/79,
para o registro de 01 desmembramento dentro do Loteamento denominado de: “CONJUNTO
HABITACIONAL VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com
as seguintes características: A área à ser desmembrada, esta localizada na Rua A, no Bairro N.
Sra. do Rosário, no município de Bom Repouso/MG, com área total de 3.910,16 m², a ser
desmembrado em 02 (duas) quadras, perfazendo um total de 07 (sete) lotes com área total das
quadras de 1.710,00 m², área destinadas às ruas de 1.290,00 m², áreas verdes de 420,00
m² e 490,16 m² de áreas destinadas à preservação permanente; o desmembramento encontrase amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de dezembro de 2003. A referida gleba encontra
inserida no perímetro urbano e está devidamente registrada neste cartório sob a matrícula n.º
R-35.247, Fls. 001, Livro 02, em 20/10/2014, com área total de 3.910,16 m² com as seguintes
confrontações: Rua A, B e D do C. H. Ver. Luiz Batista da Costa, Loteamento Benedito Brandão
Andrade e João Batista Roque; em conformidade ao projeto e planilha do Loteamento elaborado
pelo engenheiro civil responsável, o Sr. Antônio Silva Moreira, CREA 29.766/D-MG, que
ficarão devidamente arquivados neste Serviço de Registro. Os lotes destinam-se a zona
residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Bom Repouso
conforme Decreto n.º 616/2016, de 19 de agosto de 2016, expedido e publicado pelas demais
repartições competentes. E, para conhecimento de todos expediu-se este Edital, que será
publicado em jornal de circulação regional, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
dias, contados da data da efetiva publicação. Eu, (Oficial) subscrevi.

Festa da Padroeira Nossa Senhora
Aparecida é realizada em Tocos do Moji

Do dia 02 a 11 de setembro foi realizada em Tocos do Moji, a tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora
Aparecida. No aspecto espiritual, a população e visitantes participaram da novena com o tema “O Rosto
Misericordioso de Maria”. Dia 10, o evento contou com o recebimento da Imagem Peregrina de Maria, vinda
de Aparecida em comemoração aos 300 anos de seu aparecimento.

10º Encontro de Bandas é
realizado em Tocos do Moji

No dia 04 de setembro foi realizado o 10º encontro de Bandas de Tocos
do Moji. No evento, o cerimonialista Ernane Aparecido, em breve palavras,
deu “Boas Vindas” a toda população e visitantes e em seguida deu início
nas apresentações das Bandas convidadas.
A Banda Lira Tocosmojiense fez a abertura do encontro executando de
forma brilhante seu repertório. As apresentações seguiram com as Bandas:
Banda do Bem de Extrema; Banda da Casa das Artes de Itapira; Banda
Musical Municipal Jacutinguense de Jacutinga; Banda Lira João Paulo II
de Bom Repouso; Corporação Musical União de Machado.
Parabenizamos e agradecemos a todos os envolvidos neste maravilhoso e
tradicional evento; população, visitantes, músicos, organizadores etc.

Na parte social, a festividade atraiu muitos turistas, de forma que as pousadas da cidade estiveram lotadas.
Sexta-feira dia 09 a partir das 22h, teve um grandioso Show com a Banda Estrela Super Som. No Sábado dia
10 às 22;30h foi sorteado um Pálio Fire O km seguido de Show com a Banda “Chess”. Domingo dia 11, a partir
das 19h Super Show de encerramento com a Banda “5ª Avenida”. Agradecemos a Polícia Militar na pessoa do
Sargento Wexley, pelo total apoio. Aos Festeiros: Gustavo Randie Leandro, Yago Juares, Leandro e Ygor José
Leandro. A todos os doadores do carro e também aos doadores de bezerros e prendas etc. Ao Pároco Pe Léo
por seu eficaz trabalho em nossa Paróquia.

Tocos do Moji comemora a Independência
do Brasil com Desfile Cívico

O dia 7 de setembro em Tocos do Moji iniciou-se com o hasteamento da Bandeira Nacional, Estadual e
Municipal, às 8 horas. O tradicional Desfile Cívico das escolas de Tocos do Moji para comemorar a Independência
do Brasil, iniciou-se às 9h na Rua José Tomás Cantuária Júnior, passando pela Rua Antônio Mariano da Silva.
Os participantes do desfile foram os estudantes das Escolas Municipais: Ambrosina Maria de Jesus, Distrito
Sertão da Bernardina, Benedito Caetano de Faria, Distrito Fernandes, Francisco Ribeiro de Anchieta, Bairro
Espraiado, José Luiz Brandão, Bairro Pinhal Redondo, Presidente Kennedy, Bairro Paredes e Manoel Rodrigues
Machado, de Tocos do Moji e também os alunos da Escola Estadual José Tomás Cantuária Júnior. Para abrilhantar
ainda mais o desfile, teve a belíssima apresentação do grupo Associação Capoeira Liberdade, que participou
com muito entusiasmo e esplêndida participação da Fanfarra Municipal. O Departamento Municipal de Educação
parabeniza e agradece todas as Escolas, Professores, Funcionários, Pais, Alunos, Polícia Militar e ao Professor
e Instrutor da Fanfarra Márcio Flausino pela colaboração e participação neste evento.

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

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 17
18
1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
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Após ameaçar a mãe R.M.H.

é preso em Borda da Mata
No dia 07 de setembro, a Polícia Militar foi solicitada por K.E.D.M. de
50 anos, que relatou que o seu filho R.M.H. de 20 anos, estaria em casa
muito exaltado dizendo que iria adquirir um veículo no valor de R$
60.000,00, quando K.E.D.M. perguntou ao mesmo com que dinheiro iria
comprar o tal veículo, R.M.H. disse: “Estou planejando meter fogo na
senhora e te matar”.
Após as ameaças, a vítima deslocou até a Unidade Policial Militar na
praça Antônio Megale, centro, dizendo que tem recebido constantes
ameaças do filho. A equipe policial deslocou até a residência da vítima
para abordar R.M.H. e dar a voz de prisão em flagrante delito pelo crime
de ameaça, artigo 147 do CPP, e conduzido à delegacia para as devidas
providências.

Homem foge da Polícia Militar
após ameaçar mulher com faca
A P.M. compareceu a rua Pelegrini Franck, onde em contato com M.M.S.
de 47 anos , a mesma relatou que seu marido B.A.G.S. de 51 anos, havia
chegado em casa aparentando ter feito uso de bebidas alcoólicas, segundo
ela deu início a uma discussão, ele muito exaltado passou a ameaçá-la
com uma faca e em seguida M.M.S., saiu da residência precisando ir para
a casa de parentes, que alguns minutos B.A.G.S. foi até o local onde reside
a mãe de M.M.S. e tentou adentrar-se na residência, sendo contido pelos
parentes da mesma. Ao perceber que a P.M. fora acionada B.A.G.S. deixou
o local tomando rumo ignorado. Foi dada toda assistência à vítima da
violência doméstica, além dela ser orientada a procurar a delegacia de
polícia.

Homem exibe órgão genital
a passageira de ônibus
A Polícia Militar foi acionada a comparecer ao distrito do Cervo onde
segundo a vítima T.M.R de 19 anos, quando deslocava em um ônibus que
faz a linha Borda da Mata – Distrito do Cervo, percebeu a atitude estranha
de um passageiro que abaixou parte da calça e começou a exibir seu órgão
sexual e se insinuar para a mesma, que nesse momento não havia nenhum
outro passageiro, o que a deixou apavorada, que o autor foi reconhecido
por T.M.R. tratando-se de D.C. que também reside no Distrito do Cervo
e segundo informações tem por costume esse tipo de prática. Mediante as
informações a P.M. compareceu ao local mais D.C. não foi localizado,
sendo registrado o REDS e a vítima orientada a comparecer à Delegacia
de Polícia Civil para as demais providências.
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Ação de criminosos que atuam em furto
de gado é interceptada por policiais
de Borda da Mata e Pouso Alegre
Na madrugada de 31 de agosto, a Polícia Militar, após ser acionada compareceu ao bairro Serrinha zona rural,
onde mediante informações de que próximo a um sítio, havia um veículo caminhonete desconhecido, a equipe
policial foi ao local onde deparou com um cadeado da porteira do sítio danificado e verificou que havia diversas
cabeças de gado bovino soltas, sendo que treze cabeças estavam fechadas e separadas em um curral provavelmente
para embarque. Após levantamentos de informações foi realizado contato com o proprietário Sr. J. C. que
reconheceu no local o gado como sendo de sua propriedade, afirmando não ter separado os referidos animais
nesta data. Na seqüência dos fatos, a P.M. recebeu uma denúncia de que próximo ao local em uma encruzilhada
na estrada vicinal havia um veículo caminhonete suspeito, porém esse não foi localizado que ao retornarem para
contato com a vítima. Esta declarou que tinha cruzado com um caminhão baú preto e branco e uma caminhonete
S10 de cor preta que no caminhão havia cabeças de gado que reconhecera serem furtadas de sua propriedade.
Após este novo fato foram feitos contatos com a Polícia Militar de Ouro Fino, Tocos do Moji e Pouso Alegre.
Após levantamento de informações, os veículos seguiram sentido a cidade de Pouso Alegre, sendo acionado
o cerco e bloqueio na MG 290. O veículo caminhão foi avistado pelos componentes das equipes policiais da
referida cidade, sendo que os suspeitos ao perceberem que iam serem abordados, pararam a uns 150 metros das
viaturas e abandonaram o veículo embrenhando-se em um matagal próximo ao bairro São João em Pouso
Alegre. Em um outro local, as viaturas da ROTAM depararam com o veículo S10 de cor preta suspeito de dar
cobertura ao furto de gado e ao tentarem abordá-lo, este foi em direção aos policiais militares na tentativa de
atropelá-los e de impedir a ação dos mesmos, momento que houve reação da P.M. sendo efetuados disparos de
arma de fogo onde os ocupantes do veículo pararam e evadiram embrenhando-se em um matagal próximo ao
local conhecido como DIQUE II na cidade de Pouso Alegre. Foi acionado o auto-socorro XAXA de Borda da
Mata para a remoção do veículo S10 e auto-socorro São Luiz de POUSO ALEGRE para a remoção do
caminhão, sendo estes encaminhados ao pátio credenciado pelo DETRAN em Borda da Mata. Ainda na sequência
da ocorrência e rastreamentos, por volta de 07:15h, a PM de Borda da Mata recebeu informações que veículos
suspeitos estariam estacionados em frente a uma residência no bairro Santa Cruz, que feito contato com o
proprietário locador da residência este confirmou que a algum dias atrás viu alguns veículos estacionados em
frente a residência e que ouviu conversas estranhas no local onde estaria morando V. O. M. C. Após outras
informações foi levantado que a suspeita havia acabado de sair do local em um veículo Vw parati de cor branca
placa identificada apenas pelo número 1096, seguindo sentido a cidade de Pouso Alegre, sendo poucos minutos
depois, os suspeitos V. O. M. C. e J. B. S. localizados.
Após abordagem V. O. M. C. afirmou ser ex esposa de A. B. C. um dos qualificados como suspeito do furto
através de documentos encontrados nos veículos apreendidos. A suspeita, disse que de fato A. B. C. esteve com
ela na referida residência e que não existiam outras pessoas, porém após contato com vizinhos estes disseram
que havia três homens estranhos na casa na noite anterior, não sabendo detalhar as características. Ao ser
indagada sobre A. B. C., a suspeita não quis dizer onde ele estaria, negando que o mesmo estivesse envolvido
com o furto do gado ocorrido na madrugada, sendo que no celular da suspeita estavam várias ligações feitas para
o numero de A .B. C. dentro do horário dos fatos, ligações registradas no celular apreendido na camionete
abordada. Mediante os fatos, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos até a
Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do REDS e nesse momento o celular de V. O. M. C. recebeu uma
ligação de uma pessoa que perguntava por um individuo conhecido por “D. E.”, se o mesmo teria sido preso pelo
furto de gado ocorrido na noite anterior, desligando em seguida e não mais retornando. Indagada se conhecia os
demais suspeitos do furto, V. O. M. C. disse que conhecia o proprietário/motorista do caminhão, que o mesmo
tem uma namorada que é sua conhecida, que depois de verificado na rede social facebook da mesma, o namorado
tratava-se mesmo de D.E, um dos suspeitos que se evadiram da PM na cidade de Pouso Alegre. Em
prosseguimento, na delegacia após encontrar indícios de que V. O. M. C. estaria envolvida com o fato, foi
ratificado o flagrante da mesma. Sendo esta conduzida para a cidade de Ouro Fino e J. B. S. liberado.

Mulher sofre ameaças em estabelecimento
comercial de Borda da Mata
Após o acionamento a P.M. compareceu à rua Duque de Caxias bairro São Judas, onde em contato com
G.A.T., a mesma relatou que seu tio J.R., esteve em seu estabelecimento comercial, que ao indagar o mesmo
sobre um débito pendente na loja, este ficou muito exaltado e começou a ofendê-la com palavras desqualificáveis
e ainda a ameaçar G.A.T. dizendo que iria agredi-la, que antes de sair do local falou para um rapaz não identificado
que o acompanhava que era para guardar as armas no caminhão que iria resolver um problema com o pai de
G.A.T. com quem vem tendo inúmeras desavenças. Após contato, a equipe policial tentou localizar J.R., mas
segundo informações este ao saber que a polícia estava o procurando deixou o local onde reside tomando rumo
ignorado, sendo a vítima a procurar a delegacia de polícia posteriormente para as providências subsequentes.

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

Anuncie
aqui!
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Cras de Bom Repouso Ilto Andrade realiza
palestra sobre benefícios previdenciários
Educação Ambiental e Cidadania
A Educação Ambiental sozinha não é suficiente para resolver os
problemas ambientais, mas é condição indispensável para tanto. A
grande importância da Educação Ambiental é contribuir para a
formação de cidadãos conscientes do seu papel na preservação
do meio ambiente, cidadãos

aptos para tomar decisões sobre

questões ambientais necessárias para o desenvolvimento de uma
sociedade sustentável e equilibrada.
O papel do poder público é fundamental para que tais demandas
se concretizem. No caso do tratamento do lixo, as leis, regulamentos
e procedimentos são definidos pela União, Estados e municípios. O
município é responsável pela coleta, transporte, tratamento e
disposição do lixo, enquanto ao Estado cabe a fiscalização ambiental
e à União a definição de normas gerais. Segundo o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), uma sociedade
sustentável deve estar em harmonia com os seguintes princípios:
•

Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos;

•

Melhorar a qualidade da vida humana;

•

Conservar a vitalidade e a diversidade do Planeta Terra;

•

Minimizar o esgotamento de recursos não-renováveis;

•

Permanecer nos limites da capacidade de suporte do Planeta
Terra;

•

Modificar atitudes e práticas pessoais;

•

Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio
ambiente;

•

Gerar uma estrutura nacional para a integração de
desenvolvimento e conservação;

•

Constituir uma aliança global.

Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor
ambiental

Instalação de painéis de
energia solar trará
economias significativas
para Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata instalou peinéis de energia solar na torre
de celular da Serrinha. Esta nova tecnologia contribuirá para a economia
de investimentos altíssimo em fios e também despesas mensais nas contas
de luz. “ Agora é só usufruir deste importante beneficio. Ao todo, a atual
administração instalou quatro torres, sendo no Cervo, Sertaozinho, Campo
e Serrinha. A energia solar é limpa, ecológica e econômica, afirma.

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

erir !
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e
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a
s
s
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

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

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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