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Borda da Mata é destaque
no ranking de Eficiência

Mulheres
suspeitas

tentam passar
dinheiro falso
em Borda da
Mata e são

presas em ação
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PMS de Borda
da Mata e

Pouso Alegre

Escolas comemoram I Semana
da Família em Tocos do Moji

Saiba o que é permitido e
proibido no dia das
eleições municipais

Promoção Ipê

De 1º a 15 de
outubro.

Venha conferir
nossas ofertas!
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

No dia 18 de Setembro, no Distrito do Cervo em Borda da Mata,
aconteceu   o Encontro de Carreiros. O evento contou com a participação
de cerca de 100 carreiros para o desfile. Além disso, foi  oferecido almoço
para os participantes que desfilaram. A locução foi de Daniel Ribeiro.

Desfile de Carreiros é
realizado no Distrito do Cervo

Nos dias 17e18 de setembro em Mariana-MG, o atleta bordamatense Ramirez Sousa Madeiros participou da
corrida na categoria adventure 2, percurso b, da maior prova de mountaim bike da Amércia Latina. A competição
contou com mais de 1.700 inscritos, entre eles atletas da Suíça, Colômbia, Estados Unidos, África do Sul,
França, Espanha, Bélgica, Portugal, Itália, Finlândia, Irlanda e Austrália. Esta foi a 16º edição do Iron Biker
Brasil.  Com a somatória dos pontos: 55km no sábado e 48km no domingo, representando o Brasil e a cidade
de Borda da Mata, o atleta Ramirez ficou em 3º lugar. Além desta prova,  ele também é destaque na Copavale
de mountain bike em campos do Jordão. Na prova com 600 atletas ele foi o campeão nas duas primeiras etapas
realizadas em Lorena e Guaratinguetá, sendo reconhecido como o líder do campeonato.

Bordamatense Ramirez é destaque na maior
prova de  mountai bike da América Latina
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com
tribunapopular1@hotmail.com

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde
a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo
para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale lembrar
que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.
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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

Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora 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

No dia 11 de setembro, foi realizado a celebração do 5º Aniversário de
fundação do Movimento Terço dos Homens de Borda da Mata. O evento
contou com a participação dos grupos de várias cidades e teve a entrada
na Basílica pela Porta Santa da Misericórdia.O preleitor foi Diácono
Andrey Nicioli e a benção especial do padre Marcos Eduardo Caliari e
do Diácono Andrey Nicioli

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

Anucie no Tribuna Popular
tribunapopular1@hotmail.com

(035) 3445-1479

5º Encontro do Movimento
Terço dos Homens é realizado

em Borda da Mata.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 16/2016

“ALTERA  DISPOSITIVOS  DO  ESTATUTO  DOS  SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE  BORDA  DA  MATA  E  DÁS OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”

A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Júnior Prefeito do Município
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 85 da Lei nº 1.611/2010 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 85 – É assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais
sempre em primeiro de maio de cada ano e sem distinção de índices nos termos do art. 37, X da
Constituição da República.”

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor da data de
sua publicação.

Borda da Mata, 24 de maio de 2016.

Proposição de Lei nº 17/2016

“Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara
Municipal de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, correspondente a 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento), conforme Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),  incidentes sobre vencimento ou provento básico dos
servidores públicos municipais ativos e inativos e cargos comissionados.

 Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do
Orçamento vigente.

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de maio
de 2016.

 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Borda da Mata, 30 de maio de 2016.

Proposição de Lei nº 18/2016

“Concede revisão geral anual dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a câmara
Municipal de Borda da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, correspondente a 9,83% (nove vírgula oitenta e três por cento), conforme Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),  incidentes sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito
e cargos comissionados do Poder Executivo Municipal.

 Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do
Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de maio
de 2016.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

  Borda da Mata, 30 de maio de 2016.

JUAREZ FLORIANO DE SÁ

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR44444

 No dia 16 de agosto, os alunos da Rede Pública  Municipal  e Estadual

de Tocos do Moji visitaram a emissora EPTV em Varginha.
Os alunos do 9º ano das Escolas Municipais Ambrosina Maria de Jesus

do Distrito Sertão da Bernardina, Benedito Caetano de Faria do Distrito
Fernandes e da Escola Estadual José Tomás Cantuária Júnior participaram
do Projeto EPTV na escola.

O Departamento Municipal de Educação, juntamente com a Direção
da Escola Estadual José Tomás Cantuária Junior, parabenizam alunos e
Professores pela participação no projeto.

Alunos de Tocos visitam  EPTV

Anuncie aqui!

Execução de
Tocos que está

em PDF
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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 encontra-
se 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.

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.

10º Encontro de Bandas é
realizado em Tocos do Moji

3º  Treino Pangaré Run é realizado em
Tocos do Moji com participação da região

Os alunos da Rede Pública Municipal de Tocos do Moji juntamente com professores, pais, alunos e funcionários
realizaram a Semana da Família entre os dias 15 e 20 de agosto. O projeto teve como objetivo principal a
aproximação entre escola e a família, ambas com intuito de expandir o processo educacional em todos os níveis.
A comunidade Tocosmojiense participou do projeto enriquecendo-o mais ainda. Diversas palestras e atividades
foram realizadas ao longo da semana, vários temas foram debatidos e a participação da comunidade escolar foi
muito efetiva.

O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji agradece os professores, auxiliares e alunos pelo
empenho e dedicação nos trabalhos. Agradece também a participação da comunidade enfatizando a importância
que a família representa na sociedade, principalmente na escola.

Parabéns a todos pelo projeto realizado e que Deus abençoe todas as famílias, alunos, professores, auxiliares
e funcionários do departamento Municipal de Educação.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Escolas Municipais comemoram
I Semana da Família emTocos do Moji

No dia 18 de setembro em Tocos do Moji, foi realizada a corrida beneficente denominada “3º Treino Pangaré Run”, organizada

pelo Soldado Brant e sua equipe. Estiveram presentes cerca de 130 participantes  de diversas cidades do Sul de Minas. No

evento, foram arrecadadas mais de 300 caixas de leite que foram entregues a APAE de Borda da Mata. Os participantes

percorreram 15 Km passando pelo centro da cidade, nas serras  e ainda puderam conhecer o “Caminho da fé”.

A prova contou com grande estrutura como; café da manhã, prêmios, hidratação, frutas e o principal, solidariedade. O Sd

Brant disse  estar muito feliz com todo o apoio recebido da Polícia Militar, do Cras de Tocos do Moji, do comércio de Borda da

Mata e Tocos, dos voluntários, moradores e todos os que colaboraram para o sucesso do evento, que será constado no

calendário esportivo do município.
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Colaboração: CB Alex

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Homem é preso  por
descumprir medida protetiva

A vítima D.B.C. declarou a PM que existe  uma medida judicial protetiva que a
protege contra seu filho F.C. conforme processo definido na justiça, que embora
haja determinação judicial para que o autor não se aproxime, F.C. foi até a casa de
D.B.C., e dormiu a noite toda na residência, que no dia posterior  a vítima acionou a
P.M. que tomou as providências legais, sendo F.C. preso por crime de desobediência
e conduzido até a delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Animais são mortos
cruelmente na MG 290

Compareceu na Unidade Policial Militar o sr. V.L.V.S. que declarou no dia 22 de
setembro, tomou conhecimento através de funcionários que prestam serviços na
balança, que por volta das 06:20 h, um veículo ônibus da Cisamesp (prestadora de
serviço de saúde municipal) da cidade de Bueno Brandão, Sul de Minas, que
transitava pela rodovia quando no km 29 da MG 290, veio a atropelar propositalmente
duas cadelas que já eram acostumadas a ficar no local, levando os dois animais a
óbito instantâneo. O fato causou muita revolta e indignação aos funcionários da
balança e de passageiros do ônibus que presenciaram tudo. Que após o tal
acontecimento o sr. V.L.V.S. entrou em contato com o chefe do setor de transporte
da Cisamesp em Pouso Alegre/MG, sr. G.R. que disse que tomará as devidas
providências contra o motorista do ônibus identificado por D.P.M.S. caso
constatada  a sua culpa.

A PM foi acionada pela vítima I.C.M.G. a qual alegou que o autor F.P.F. seu ex
namorado se encontrava próximo a sua residência e pediu para alguém chamá-la, e
como já foi por diversas vezes vítima de F.P.F. em inúmeras situações, ficou com
muito medo e acionou a P.M. que em rastreamento localizou F.P.F. a menos de 100
m da residência de I.C.M.G. descumprindo a medida protetiva dos autos do processo
expedido pela vara criminal da comarca de Borda da Mata, na abordagem ainda foi
encontrado de posse de F.P.F. o celular roubado de I.C.M.G. conforme registro de
boletim de ocorrência anterior. Diante do exposto, F.P.F foi preso em flagrante
delito e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A vítima A.J.S. procurou a PM, onde declarou que o autor “menor infrator” G.B.G.
chegou com um punhal e disse: “você tem que me dar dez reais para pagar pedras
de crack que você comprou e após as ameaças procurou a PM relatando não ser
usuária de drogas, mas tem conhecimento que o menor trafica drogas dia e noite.

A testemunha A.S. declarou que a vítima foi para sua residência mas que no
trajeto foi abordada novamente pelo adolescente infrator que cobrou a quantia de
dez reais sem dizer o porquê, então esta disse que depois daria o retorno, que em
sequência, começou a indagar com o infrator dizendo que não devia nenhum dinheiro
ao mesmo e que neste momento de posse de um facão o adolescente “menor
infrator,” G.B.G., começou a ameaçar a vítima mas foi interrompido pela PM que
chegou ao local e efetuou a apreensão do mesmo e do facão sendo este conduzido
para a delegacia de polícia onde todas as providências foram acompanhadas pelo
Conselho Tutelar e a genitora do mesmo.

A PM  de Borda da Mata foi solicitada  pela senhora M. proprietária do bar antigo
Tic Tac que  relatou que o autor S. chegou ao local portando uma faca, dizendo que
iria matar alguém; ao chegar no local a vitima M. relatou que o autor de posse da faca
começou a lhe ofender com palavras de baixo calão e  a ameaçá-la com uma faca. De
posse das informações , o autor foi abordado e o mesmo apresentava fala desconexa
e estava exaltado. Em contato com a esposa do autor, esta entregou a faca e relatou
que o autor realmente havia saído para a rua portando a faca.

A proprietária do bar não quis providências policiais referente ao fato, apenas
testemunhou o ocorrido. Segundo a esposa do autor, S. o mesmo  faz tratamento
médico e pode ter feito uso de bebida alcoólica e medicamentos. Diante do exposto
foi dada voz de prisão ao autor, sendo encaminhado para atendimento médico e
posteriormente apresentado a esta autoridade policial para demais providências.

Durante patrulhamento a PM  avistou o envolvido L. F. G. que  estava em atitude

suspeita na quadra de futebol do bairro Santa Cruz, local conhecido como ponto de

venda e uso de entorpecentes. Durante aproximação foi observado  o momento em

que este dispensou um invólucro por cima do muro que ao ser verificado no seu

interior foi encontrada uma substância análoga a maconha “Cannabis Sativa”.

No local se reuniram várias pessoas contrárias a presença da PM e iniciaram uma

ação no intuito de impedir a efetivação da prisão. Diante o exposto o autor foi preso

conduzido a Delegacia de Policia para as providências cabíveis.

Em contato com a Sra. T. M. F. Esta

relatou que fez uma venda de alguns

salgados e bebidas para uma mulher loira

no valor de R$ 29,00 reais vindo a mesma

a pagar com uma nota de cem reais que

em seguida a referida mulher deixou o

local em um veicula Fiat Siena de cor

verde com placa de Mauá/SP, que

achando a atitude da mulher suspeita e

ao fazer a conferencia da cédula a vitima

percebeu que era falsa. Durante o

prosseguimento da ocorrência Sr.

C.M.R.G. fez contato relatando o mesmo

fato, dizendo que uma mulher loira havia feito compras no valor R$ 31,00 reais pagando com a nota de cem reais. Nesse momento

foi acionado o cerco / bloqueio na cidade de Pouso Alegre e passadas as características do veiculo que estava ocupado por três

mulheres, vindo a guarnição ROTAM abordar o veiculo e as vitimas a reconhecer as autoras T. M. e D.S. por fotos. Na delegacia

as vitimas  reconheceram os materiais adquiridos com dinheiro falso sendo ainda localizado nas bolsas das autoras o valor de

R$ 966,85 em notas diversas e moedas, as quais não souberam explicar a procedência. Diante o exposto foi dada voz de prisão

em flagrante sendo T.M. e D.S. apresentadas a  autoridade policial para demais providencias, juntamente com os materias, e as

notas falsas e o dinheiro verdadeiro.

Mulheres suspeitas tentam passar dinheiro falso
em Borda da Mata e são presas em ação conjunta

das PMS de Borda da Mata e Pouso Alegre

Menor infrator  é  surpreendido
e preso após aterrorizar

Homem é preso após  ameaçar e
descumprir medidas protetivas

Autor é conduzido a
Delegacia de Polícia por
porte de entorpecentes

Proprietária de bar sofre
ameaças e solicita PM

Saiba o que é permitido e proibido
no dia das eleições municipais

O primeiro turno das eleições municipais será
realizado no próximo domingo (2), em todo o Brasil.
Saiba o que é proibido e o que é permitido fazer no dia
da eleição, e as punições em caso de infrações. As
orientações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É PROIBIDO:
- Arregimentar eleitores ou fazer propaganda de boca

de urna é crime. A Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições),
artigo 39, parágrafo 5º estabelece a punição de
detenção de seis meses a um ano, com a alternativa
de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de 5 mil a 15 mil UFIR. É
preciso ficar atento ao que diz a legislação para não
sofrer sanções.

- Também constituem crimes, no dia da eleição,
segundo a lei: o uso de alto-falantes e amplificadores
de som ou a promoção de comício ou carreata, além
da divulgação de qualquer espécie de propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos.

O eleitor que for flagrado praticando tais crimes receberá as mesmas punições.
- É vedado, até o término do horário de votação, qualquer ato que caracterize manifestação coletiva, com ou sem utilização

de veículos, tal como a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado.
- O uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato também

é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores, no recinto das seções eleitorais e juntas
apuradoras.

- Os fiscais partidários, nos trabalhos de votação, somente podem usar crachás em que constem o nome e a sigla da legenda
ou coligação a que sirvam, também sendo vedada a padronização do vestuário.

É PERMITIDO:

- A legislação permite, no dia do
pleito, a manifestação individual e
silenciosa da preferência do eleitor
por partido político, coligação ou
candidato, revelada exclusivamente
pelo uso de bandeiras, broches,
dísticos e adesivos.

- No dia da eleição, é permitida a
divulgação, a qualquer momento, de
pesquisas eleitorais de intenção de
voto realizadas antes do pleito. A
partir das 17h do horário local,
quando encerrada a votação,
também podem ser divulgadas as
pesquisas feitas no dia da eleição.

- Segundo o artigo 10 da Resolução
n° 23.453/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), na divulgação dos
resultados de pesquisas devem ser
informados os seguintes dados: o
período de realização da coleta de
dados; a margem de erro; o nível de
confiança; o número de entrevistas;
o nome da entidade ou da empresa
que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou; e o número de
registro da pesquisa.

Dia 2 de
Outubro

Eleição da diretoria do Consep
Nas normas do Estado Social, o presidente do Consep ( Conselho Municipal de
Segurança Pública ) convocará a eleição para nova diretoria com mandato de dois
anos. No dia 24/10/2016 às 18;00h na Praça Antônio Megale ,74, no Pelotão da
Policia Militar.
As inscrições podem ser feitas através do telefone: 99978-5073.
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Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor

ambiental

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Anuncie no Tribuna Popular

O Dia da Árvore é comemorado no
Brasil no dia 21 de setembro. Ele
surgiu da necessidade de conscientizar
a população da importância das
árvores na natureza, bem como do
meio ambiente em geral. A data tem
como intuito central defender as
florestas contra propostas de políticas
ambientais questionáveis.

A importância das árvores é de
extrema relevância. Elas são essenciais
para a nossa existência na medida em
que produzem oxigênio. Além de
promover a riqueza da biodiversidade
elas também são responsáveis pela
redução da poluição e pela moderação
climática.

 Entre tantos benefícios, das árvores
são extraídos flores e frutos, madeira
e medicamentos. No Brasil, o decreto
número 55.795, de 24 de fevereiro de
1965, estabelece que o Dia da Árvore
deverá ser substituído pela Festa
Anual das Árvores.

Isso porque o Brasil possui
diferentes características climáticas, o
que dificulta o plantio de árvores no
mês de março em estados do norte e
nordeste (época marcada pela seca
nessas regiões).
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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!!!

No dia 26 de setembro foi realizado o 1º Festival da Primavera CASI/ Cras Sebastiao Ilto De Andrade em Bom Repouso. Os organizadores parabenizaram a todos os participante e
envolvidos no projeto. O objetivo das atividades com  as danças  e o teatro é poder resgatar a essência e  a auto-estima das crianças. Os orientadores sociais  foram Jairo De Freitas Marta,
Cristina Silva Borba,  Maria Sirlene Silva , Eliane Fátima Andrade e a pedagoga Imaculada Conceição Mota Nogueira.

Cras Ilto de Andrade realiza 1º Festival da Primavera em Bom Repouso

Eleitor gastará menos de 1 minuto para votar
nas eleições municipais no próximo domingo

Nas eleições municipais do
próximo dia 2 de outubro, o tempo
médio de votação não deverá
ultrapassar um minuto, tendo em
vista que a escolha recai apenas
sobre os cargos de prefeito e
vereador.

A expectativa do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) foi feita com base em
dados de eleições municipais
anteriores. Em 2012, o tempo médio
foi de 40 segundos. Nas eleições
municipais de 2008, cada eleitor
levou 31 segundos, em média, para
fazer sua opção.

Esse é o tempo calculado a partir
do momento em que o eleitor se dirige
à urna até o instante em que confirma
o voto no segundo cargo (prefeito).

Para dar facilitar e agilizar o tempo de votação, a Justiça Eleitoral incentiva os eleitores a levarem os números de seus
candidatos anotados em papel, a chamada ”cola eleitoral”.

Na votação, o eleitor votará primeiro para vereador. O candidato deverá ser identificado por cinco dígitos. Na
sequência, escolherá o candidato a prefeito, identificado por dois dígitos. Em cidades com mais de 200 mil habitantes,
se o primeiro colocado não obtiver mais de 50% dos votos, haverá segundo turno.

A Baixada Santista estará representada entre os municípios paulistas que testarão pela primeira vez o reconhecimento
biométrico de eleitores no dia 2 de outubro. São Vicente é uma das 15 cidades escolhidas pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) do Estado para desenvolver o projeto piloto da identificação híbrida, como é chamada a tecnologia.

Nem todo o eleitorado, porém, fará a identificação biométrica. Segundo o TRE, dos 256.517 vicentinos aptos para
ir às urnas, apenas 15.676 estão cadastrados no sistema e terão as suas impressões digitais verificadas no acesso à
urna. Os demais utilizarão a identificação convencional, mediante apresentação de um documento com foto aos mesários
e assinatura para liberação da cabina de votação.

 Borda da Mata é destaque
no ranking de Eficiência

O município de Borda da Mata esteve em evidência numa pesquisa
feita pela Folha de São Paulo. Entre as 853 cidades mineiras, Borda
da Mata atingiu a 151º lugar no ranking de eficiência. Ferramenta
inédita lançada pela Folha em conjunto com o Datafolha neste ano
eleitoral mostra quais prefeituras entregam mais serviços básicos à
população usando menor volume de recursos financeiros.

O Ranking de Eficiência dos Municípios - Folha leva em conta
indicadores de saúde, educação e saneamento para calcular a eficiência
da gestão e apresenta dados de 5.281 municípios, ou 95% do total de
5.569.

Numa escala de 0 a 1, só 24% das cidades ultrapassam 0,50 e, por
isso, podem ser consideradas eficientes. Pesquisa nacional do
Datafolha mostra que só 26% dos brasileiros aprovam a gestão de
suas prefeituras. O prefeito Edmundo da Silva Júnior disse estar
orgulhoso da sua equipe.


