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Saneamento básico é fator fundamental
para o desenvolvimento de uma região
O saneamento básico é fator
fundamental para o desenvolvimento
de uma região, visto que impacta social
e economicamente as comunidades
atendidas e garante qualidade de vida
e saúde para a população ao
implementar as condições sanitárias
necessárias ao bem-estar coletivo,
disponibilizando água tratada e coleta
e tratamento de esgoto.
O conjunto de medidas que
asseguram essas condições repercute
de forma significativa no campo
econômico, contribuindo para a
racionalização dos gastos com saúde,
a redução do absenteísmo nas escolas
e nas empresas. Do ponto de vista
produtivo,
os
serviços
de
abastecimento de água e esgotamento

sanitário, envolvem oportunidades de
desenvolvimento, viabilizando
iniciativas de empreendimentos que
geram, direta e indiretamente,
empregos e renda para a população
local.
Nesse cenário, na condição de
concessionária dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário no Estado de Minas Gerais,
a COPASA relaciona-se com suas
partes interessadas, pautada por uma
política voltada para o exercício de
suas atividades com base nos
princípios legais e éticos. Incrementa
suas ações de atuação junto aos
diversos públicos da sua área de
abrangência, sejam os clientes reais ou
a população identificada como

potencial usuária dos serviços, atuando
com foco no equilíbrio econômicofinanceiro, o aprimoramento da
governança corporativa e nos preceitos
da responsabilidade socioambiental.
A Empresa investe na ampliação do
atendimento aos usuários dos serviços
públicos de saneamento básico,
implementando ações que visam a
universalização desses serviços com
foco no desenvolvimento sustentável da
Empresa e das comunidades. Esse é um
compromisso permanente da alta
direção, aliado ao esforço do corpo
funcional da COPASA, no sentido de
vencer os constantes desafios e
assegurar melhores condições de saúde
e qualidade de vida às populações
atendidas.

Tocos do Moji fará no dia 13 de maio
o “Dia D” da vacinação contra a gripe
A Campanha de vacinação contra
gripe em Tocos do Moji terá seu dia “Dia
D” no dia 13 de maio.
O horário de funcionamento da
Unidade Básica de Saúde será das 8h
às 12h e das 13h às 17h.
A população da zona urbana será
vacinada somente no dia 13 de maio.
Todos deverão apresentar o Cartão do
Sus atualizado para receber a vacina.

Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 10/04
e vai até 19/05 para grupos prioritários em Borda da Mata
A Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza acontece de 10 de
abril a 19 de maio de 2017, sendo 06 de
maio, o dia de mobilização nacional. No
período de 10 a 13 de abril, a vacina
estará disponível apenas para os
trabalhadores da saúde. Para os demais
públicos, a campanha se iniciará no dia
17 de abril.
Grupos prioritários para a
vacinação:
- Crianças de seis meses a menores
de cinco anos;
- Gestantes;

- Puérperas;
- Trabalhador de Saúde: todos os
trabalhadores de saúde dos serviços
públicos e privados, nos diferentes
níveis de complexidade;
- Professores das escolas públicas e
privadas;
- Povos indígenas;
- Indivíduos com 60 anos ou mais de
idade;
- Adolescentes e jovens de 12 a 21
anos de idade sob medidas
socioeducativas;
- População privada de liberdade e

funcionários do sistema prisional;
- Pessoas portadoras de doenças
crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais independe
da idade, (conforme indicação do
Ministério da Saúde em conjunto com
sociedades científicas (A vacinação
deste grupo deve ser realizada em
todos os postos de vacinação. No
entanto, mantém-se a necessidade de
prescrição médica especificando o
motivo da indicação da vacina, que
deverá ser apresentada no ato da
vacinação).

Vigilância Sanitária de Borda da Mata atua na
prevenção de riscos à saúde da população
O setor de Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata tem a função de viabilizar a
saúde preventiva e elevar o bem estar
da comunidade como um todo. De
acordo com a secretária municipal de
saúde, Rosaly Esther “muitos
desconhecem a importância e utilidade
da Vigilância Sanitária para a saúde,
porém este setor tem papel fundamental
para a qualidade de vida da população”.
As práticas da Vigilância incluem a
fiscalização e orientação de
estabelecimentos que comercializam e/
ou fabricam produtos alimentícios em
mercados, mercearias, lanchonetes,
bares, açougues, panificadoras, etc.
Nesses locais, o setor controla as
situações que possam colocar em risco
a saúde do consumidor para evitar
possíveis intoxicações alimentares.
No município, as fiscais sanitárias
Josefina Maria Pinto Giusto e Rosilene
de Pádua Andrade agem na verificação
das
condições
de
higiene,
infraestrutura, abastecimento de água,
manejo de resíduos, exposição do
alimento pronto para consumo, práticas
dos funcionários no manuseio de
produtos de todo o comércio varejista,
entre outros. Josefina afirma que
“essas ações objetivam disponibilizar
os produtos e serviços para os cidadãos
com a qualidade compatível aos
requisitos de Sistema Público de
Saúde”.

Tem função também de estimular a
limpeza de casas, quintais e terrenos
em ação conjunta com o Departamento
Municipal de Obras e Secretaria
Municipal de Saúde. Além disso,

coordena o programa de zoonoses, em
que os cães de rua estão sendo
vacinados e vermifugados, em parceria
com as ONGs de defesa dos animais e a
clínica veterinária São Francisco.

Projeto Academia da Saúde em
Borda da Mata oferece atividades
voltadas à saúde do trabalhador
Toda segunda e quarta-feira, das 17h45
às 19h, a partir de 17 de abril, o professor
de Educação Física, Antônio José de
Oliveira Salgado, vai ministrar atividades
voltadas à saúde do trabalhador no
Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha.
O projeto Academia da Saúde,
vinculado a Secretaria Municipal de
Saúde, já trabalha com atividades físicas
para a terceira idade toda terça e quinta-

feira, das 7h30 às 9h, no Poliesportivo
Irmãos Rocha. No bairro Santa Cruz, as
atividades acontecem nos mesmos dias
das 18h30 às 20h, nas quadras do bairro
e da escola.
As realizações em prol da saúde do
trabalhador visam principalmente reduzir
as
doenças
ocupacionais
e
proporcionar melhor qualidade de vida
aos trabalhadores.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
Vigilância Sanitária atuando
na prevenção de riscos à
saúde da população

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
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Escola Municipal Antônio Marques da Silva em Borda da Mata comemora 72 anos

A escola do bairro Santa Cruz em Borda da Mata completou 72 anos no dia 26 de março. Os professores e alunos prepararam trabalhos com a história de fundação da escola,
fizeram apresentações de danças e poesias, além de cantar parabéns e comer bolo no dia 27/03/2017. Parabéns Escola Municipal Antônio Marques da Silva!

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
de Borda da Mata escolhe nova diretoria
Em reunião no dia 29/03/2017, os
membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) escolheram a nova formação
da diretoria para o biênio 2017/2018.
A presidência ficou com a
representante da Apae e atual
presidente do Conselho, Evelyn
Carvalho. Como vice-presidente,
Robério Simão, representante da
Secretaria Municipal de Saúde. Na
tesouraria, ficou o representante da
Guarda Mirim, Gustavo Dantas de Melo.
Como secretário, Antonio Aguinaldo
Guimarães,
representante
do
Departamento de Administração da
Prefeitura.
Os conselheiros se reúnem uma vez
por mês, sempre na última quarta-feira
do mês, para deliberar e articular ações
e políticas relacionadas à população de
0 a 18 anos. Isso significa dizer que lhe
compete apontar as diretrizes para
garantir as políticas sociais básicas, as
medidas protetivas e socioeducativas e
ainda
monitorar
as
ações
governamentais e não governamentais.
“Os conselhos municipais são a
efetivação da participação popular nas
decisões do Executivo” destaca Evelyn.

Os servidores da Prefeitura de Borda
da Mata vão receber o salário sempre
no último dia útil de cada mês. De acordo
com a diretora do Departamento
Municipal de Administração e Finanças,
Marília Duarte Lopes Sáber “a
Administração tem responsabilidade
social com mais de 600 famílias que
dependem do salário pago pelo
município, e isso tem determinado as
nossas prioridades. O pagamento da

podem ser acompanhados e fiscalizados
pelo contribuinte, fomentando a
cidadania.
Outra opção de doar parte do imposto
que é pago ao Governo é fazer doações
mensais ao FIA, informar o Conselho
Municipal, o qual comunica à Receita
Federal da doação para ser deduzida no
imposto. Nessa modalidade, o
contribuinte pode doar até 6%. A
dedução dos valores destinados ao FIA
não prejudica outras deduções, como as

folha dentro do mês é a primeira ação de
um programa de valorização do servidor
público municipal, o qual será
implantado gradativamente. Nós
acreditamos que quando o servidor é
valorizado, os serviços prestados à
população é diretamente impactado.”
Atualmente, a Prefeitura conta com 637
funcionários,
entre
efetivos,
contratados,
comissionados,
aposentados e pensionistas.

Departamento de
Administração e
Finanças da
Prefeitura

Diretoria
Conselho
Municipal da
Criança e
Adolescente
de Borda
da Mata

Até 6% do Imposto de Renda pode ser doado
ao FIA (Fundo da Infância e Adolescência)
Todo cidadão, que tem imposto a pagar
ou a restituir e que faz a Declaração do
Imposto de Renda por meio do Modelo
Completo, pode destinar até 3% do seu
imposto aos Fundos da Infância e
Adolescência (FIA). A doação pode ser
feita diretamente no programa de
declaração da Receita Federal e sem
nenhum custo. Assim, ao invés de ir
para o bolo de arrecadação do Governo
Federal, o percentual do imposto retido
na fonte é aplicado em projetos que

Prefeitura de Borda da Mata
estabelece o último dia útil do mês
para pagamento dos funcionários

relativas a dependentes, saúde,
educação e pensão alimentícia. As
empresas tributadas no Lucro Real
podem doar até 1% do imposto devido.
Em Borda da Mata, o FIA custeia o
Programa Integração, por meio da ação
do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, em que
são oferecidas aulas gratuitas de
futsal, capoeira e violão. Cerca de 100
crianças e adolescentes são
beneficiadas.

Terço dos Homens do
Sertãozinho reza com idosos
no Lar Monsenhor Pedro Cintra
O grupo Terço dos Homens do Distrito Sertãozinho esteve no asilo dia 26/03/
2017, domingo, para rezar o terço com os idosos. O momento de fé teve grande
participação e entusiasmo dos moradores do lar. Os integrantes do movimento
também levaram uma expressiva doação de alimentos não perecíveis e produtos de
higiene pessoal.
A Prefeitura de Borda da Mata
agradece ao movimento pela ação
de rezar com os idosos e também pela
doação. A cerimônia foi linda e eles
adoraram!

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

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

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

Terço dos
Homens do
Sertãozinho no
Lar Monsenhor
Pedro Cintra
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Borda da Mata recebe ônibus
escolar do governo por emenda
do Deputado Bilac Pinto
O prefeito André Carvalho Marques
e o diretor do Departamento
Municipal de Educação, Antônio
Carlos de Rezende estiveram em Belo
Horizonte, em 03/04/2017, para receber
um ônibus escolar do Governo do
Estado por meio de indicação do

deputado federal Bilac Pinto.
Participaram da entrega também
o chefe de gabinete, Celso
Cardoso Arruda, o vereador Luís
Antônio e o motorista do
Departamento de Educação,
Ricardo Coutinho.

Prefeitura de Borda da Mata protocola
projeto de lei na Câmara que regulariza
programa de entrega de leite a famílias
O projeto de lei 11/2017 institui o
programa CUIDAR, o qual oferece
alimentação complementar por meio de
complemento lácteo (leite), com o intuito
de garantir segurança alimentar a
crianças pertencentes a famílias em
situação de vulnerabilidade social,
conforme avaliação técnica de
assistente social e cadastro no sistema
do Governo Federal.
A lei municipal visa cumprir a
Resolução nº 39/2010 do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS)

que no artigo 1º determina “não são
provisões da política de assistência
social (...) leites e dietas de prescrição
especial.” A mesma resolução recomenda
no artigo 4º a observância dos marcos
regulatórios quanto às políticas de
saúde, em que alimentação e nutrição
constam na Lei 8.080/1990, artigo 18, ou
seja, o fornecimento de itens
alimentícios como o leite a famílias
carentes é inerente à Secretaria de Saúde,
como funciona com o fornecimento de
remédios, por exemplo. O Conselho

Municipal de Assistência Social aprovou
a proposta conforme a Resolução nº 065/
2017.
Com a mudança, as famílias que deixam
de receber o leite vão passar por um novo
cadastro no Departamento de Assistência
Social e observados os trâmites corretos,
os programas serão restabelecidos
conforme o projeto de Lei nº 11/2017 que
institui o Cuidar – Programa de
Alimentação Complementar por meio da
oferta de leite. O projeto aguarda
aprovação da Câmara de Vereadores.

Cras Sebastiana Marques inicia
serviço de convivência com crianças
Prefeito André e
seus
Assessores
recebendo o
ônibus em BH

Prefeitura de Borda da Mata
realiza obra emergencial em
encanamento de esgoto no Cervo
No sábado (01/03), o Departamento
Municipal de Obras trabalhou em caráter
emergencial no distrito Cervo para
restabelecer o encanamento da rede de
esgoto que apresentou problemas um

dia antes.
O problema resolvido no final de
semana evidencia a preocupação da
Administração em executar os serviços
em prol da sociedade.

O Cras Sebastiana Marques
desenvolve e articula ações para a
Proteção Social Básica, ou seja,
prevenção de situações de risco pessoal
e social, por meio do desenvolvimento
de potencialidades e acesso a direitos e
pelo fortalecimento de vínculos

familiares e comunitários. Por isso realiza
o Serviço de Convivência com crianças
e adolescentes.
Na sede do Cras, no Centro, os grupos
acontecem na quinta e na sexta, nos
períodos da manhã e da tarde, para as
crianças frequentarem no contra turno

escolar. Na terça, a partir das 17h30 para
crianças que estudam em período
integral.
No anexo Santa Cruz, os serviços
acontecem na terça e quarta, de manhã e
a tarde. Os encontros tiveram início em
6/04/2017.

Serviço de
convivência
com as
crianças

UBS Santa Cruz realiza oficina de
artesanato para mulheres do bairro
No dia 07/04 começou a oficina de artesanato na Unidade Básica
de Saúde (UBS) do bairro Santa Cruz em Borda da Mata. As
atividades são ministradas pela equipe do programa Estratégia
Saúde da Família e são abertas aos moradores da comunidade. A
oficina vai acontecer toda sexta-feira, às 8h30 na UBS do bairro.

Problema da Rede de Esgoto no Distrito do
Cervo resolvido no final de semana

Borda da Mata tem nova Escolinha
de Futebol no Campo do Buracão
No dia 28 de março, teve início no
Campo do Buracão, a nova escolinha de
futebol de Borda da Mata. Ela funciona
nas terças e quintas-feiras, das 15h às

Oficina de
Artesanato
no bairro
Santa Cruz

16h30.
A Escolinha “Futebol Evolution” é
comandada pelo ex-jogador de futebol,
Ivandro, mais conhecido por Pipoca.

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

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

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

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130
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
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

“A liberdade de imprensa é irmã siamesa da democracia.
Uma sem a outra não vive”.(Rui Celso Reali Fragoso,).

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Governo do Estado entrega
dois ônibus para transporte
escolar de Bom Repouso
Em todo o Estado, serão beneficiados
mais de 63 mil alunos das redes estadual
e municipais de ensino.
O governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, entregou no dia 03
de abril, em Belo Horizonte, 119
veículos para o transporte escolar de
103 municípios mineiros, beneficiando
mais de 63 mil alunos da rede pública
de ensino. Os recursos são oriundos
de emendas parlamentares federais.
Os ônibus estão sendo destinados
às cidades que têm um grande número
de estudantes que residem na área rural
e de grande extensão territorial. Entre
os municípios contemplados está Bom
Repouso, que recebeu dois ônibus com
plataforma veicular elevatória e
capacidade para transportar até 44
passageiros assentados. Os veículos
irão beneficiar cerca de 750 alunos da
zona rural.
“Esta ação representa a união da
Câmara
Federal, Assembleia

Legislativa, Governo do Estado e
municípios em prol da educação dos
mineiros e das mineiras. Esses veículos
vão garantir maior qualidade, conforto
e segurança no transporte dos nossos
alunos. O governador Fernando
Pimentel está atento às demandas dos
municípios e vem mostrando seu
compromisso em qualificar a área da
Educação, além de democratizar cada vez
mais o Ensino no estado”, explicou o
secretário de Estado de Governo, Odair
Cunha.
“Entregamos para o município de Bom
Repouso dois ônibus escolares. Os
ônibus recebidos pelo prefeito Messias,
ex-prefeito Edmilson e vereadores do
município foram adquiridos com
recursos do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento pela Educação) e é
esquipado com plataforma elevatória,
uma cadeira de rodas e pode transportar
44 passageiros”, diz o Deputado Federal
Caio Nárcio.

Zona Rural de Bom Repouso continua
recebendo várias obras importantes
A Prefeitura de Bom Repouso não tem
medido esforços para a população da
zona rural tenha uma boa qualidade de
vida e possa transitar pelas estradas do

Fotos: Ederson Santos

município sem nenhum empecilho e para
isso tem investido pesado na
manutenção das estradas e pontes.
Neste mês de abril, vários lugares estão

sendo beneficiados, entre eles, a
Estrada, conhecida como do Corisco e a
Ponte conhecida como “Ponte Geovane
Messias”.

Veja alguns lugares beneficiados este mês:

Entrega dos ônibus Belo Horizonte

Catequese e grupo de jovens visitam
idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra
Na tarde de sábado, 01/04, alunos da
catequese da Igreja Nossa Senhora
Aparecida e as catequistas Maysa,
Laís, Andréa e Maria Rita fizeram uma
visita aos idosos do Lar Monsenhor
Pedro Cintra. Além da alegria e do
carinho, cada criança levou doações
como bolachas de maisena/água e sal e
produtos higiene pessoal como
lembrança aos senhores e senhoras que
vivem no asilo.

Visita dos
jovens ao Lar
Monsenhor
Pedro Cintra

No domingo, 02/04, o grupo de
jovens JORAC (Jovens rumo ao amor
de Cristo) do distrito Cervo visitou o
Lar e distribuiu carinho e alegria aos
idosos do asilo. O horário de visita de
domingo teve música, conversa, fotos
e muito carinho.
A Prefeitura de Borda da Mata
agradece à catequese e ao grupo
JORAC pela atenção com os senhores
e senhoras que vivem no Lar.

15ª Trilha da Torre de Borda da
Mata reúne cerca de 700 pilotos
No dia 02 de abril, foi realizada em
Borda da Mata a 15ª trilha da Torre. Ela
é organizada Equipe Coro de Rato
Offroad que agradece todos os
colaboradores.
“Gostaríamos de agradecer a todos

que contribuíram de alguma forma para
retorno e sucesso da Trilha da Torre
para Borda da Mata. Principalmente aos
quase 700 pilotos que estiveram
acelerando por aqui nesse dia feliz por
nós organizadores. Também queremos

agradecer a Prefeitura Municipal, a
Polícia Militar, aos proprietários das
terras por onde passamos, ao comércio
local e toda população que nos deram
total apoio no evento! Obrigado a
todos!”.

Largada da
Trilha da
Torre
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Oficina de Letreiros no
CRAS de Bom Repouso
No dia 27 de março, teve início
no Centro de Referência de
Assistência
Social(CRAS),
Sebastião Ilto de Andrade de Bom

Repouso a Oficina e Letreiros. A
Oficina está sendo ministrada pela
Educadora Social, Conceição Mota
Nogueira.

Oficina de
Letreiros no
CRAS de
Bom
Repouso

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

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

Caminho da Prece entre Jacutinga e Borda da Mata
recebe etapa do Circuito Brasileiro de Cicloturismo
No dia 22 de abril, o Caminho da Prece,
Rota de Peregrinação que liga Jacutinga
até a Basílica de Nossa Senhora do
Carmo em Borda da Mata receberá pelo
segundo ano consecutivo uma etapa do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo. Um
evento ciclístico de nível nacional que
contará com a participação de ciclistas
de diversas cidades do país.
Serão 71 quilômetros de pedaladas
passando por bairros rurais de Ouro Fino
e Tocos do Moji, além de cruzar o centro
de Inconfidentes, chegando em Borda
da Mata pelo bairro Moji.
O evento contará com carros de apoio,
pontos de hidratação e suporte aos
participantes.
Para inscrições e informações
acesse: www.circuitodecicloturismo.com.br

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130
CIA
Á
M
FAR
A Farmácia Santa
Izabel agora é
Drogaria
Ultrapopular,
a Rede de
Drogarias mais
barata do Brasil.
Praça N.S. do Carmo, 64 - 3445-1914/3445-3175 - Borda da Mata - MG

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
DIRET
OD
A POLÍCIA
DIRETO
DA
1234567890123456789012
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Após furtar Cartão de Banco da própria mãe, autor se
desentende, agride irmão e vai parar na Delegacia

A PM compareceu ao local dos fatos onde o solicitante, relatou que estava
passando pelo centro quando viu a confusão entre três pessoas, e acionou a PM
via 190, na sequência entrou no carro e quando se dirigia para a sua residência
encontrou com o irmão do autor que declarou que o irmão havia furtado um Cartão
de Banco da mãe deles. Então o solicitante se recordou ter visto o suspeito em uma
confusão minutos antes em determinado local e provavelmente estaria com o cartão
de sua mãe. Ao localizá-lo, a vítima tentou conversar com o autor e foi prontamente
ameaçada, sendo que vendo a situação testemunhas que estavam próximas
resolveram ajudar a conter as agressões imobilizando o autor até a chegada da PM
no local da ocorrência que prendeu o autor. O cartão de banco da mãe da vítima foi
localizado posteriormente em um local escondido pelo autor na residência da mesma.
Diante dos fatos o autor foi preso em flagrante delito e juntamente com material
recolhido, foi encaminhado a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Padaria Primor de Borda da Mata
inaugura filial em Pouso Alegre
A Padaria Primor de Borda da Mata
expande seus negócios e agora abriu
no dia 13 de março, a Padaria Primor
de Pouso Alegre que já conquistou
seus clientes. “Servimos almoço com
pratos executivos e as quartas e
sábados uma deliciosa feijoada e

todos os dias no final da tarde uma
variedade de pizzas em pedaços para
você saborear! Além dos tradicionais
cafés feitos na hora. Temos também
uma linha de pães light com mais de 12
opções, salgados, lanches com
hambúrguer gourmet é uma grande

variedade de doces, bolos, brioches é
muito mais. Venha nos visitar, era um
sonho que se tornou realidade”, diz o
proprietário Beto. A Padaria Primor
está localizada na Avenida Porfírio
Ribeiro de Andrade, 130, continuação
da Vicente Simões.

Irmão se desentende, agride irmã e acaba preso
A PM foi acionada e compareceu na residência da Vítima, onde a mesma relatou
que seu irmão que é bastante conhecido no meio policial por inúmeras praticas
delituosas, teria ido até a sua residência e forçado a entrada no local, em seguida
começou a ofender com palavras debaixo calão e após entrar na casa começou a
agredi-la com socos as quais causaram lesão em seu braço direito e ombro direito.
Após o fato o autor saiu do local tomando rumo ao bairro Santa Cruz; de posse das
informações foi iniciado o rastreamento sendo o infrator localizado, abordado e
preso em flagrante. Diante o exposto, as partes foram encaminhadas para exame no
Pronto Atendimento Municipal e em seguida para a Delegacia para as demais
providências.

Motocicleta irregular conduzida
por menor de idade é apreendida
Durante blitz de trânsito, a PM abordou uma motocicleta e ao verificar os
documentos e seu condutor constatou que o mesmo era menor de idade.Diante do
exposto, compareceu ao local a mãe do menor que informou que o veículo fica
guardado em casa e que seu filho havia pego sem autorização. Após consulta no
sistema, foi verificado que a referida motocicleta está como veículo baixado, portanto
não podendo ser usado para circulação. Diante do exposto foram tomadas todas as
medidas pertinentes ao CTB. O Veículo foi apreendido e removido para o pátio
credenciado pelo DETRAN.

Veículo conhecido como Gaiola é
apreendido em blitz de trânsito
Durante blitz de trânsito, a PM abordou um veículo impróprio para circulação na
via conhecido popularmente como “Gaiola” não possuindo portanto os documentos
de porte obrigatório para circulação e licenciamento. O condutor informou ser
habilitado, no entanto, por tratar-se de veículo montado artesanalmente e por não
existir documentação dentro da legislação que permita o uso do referido veículo e
similares, foram tomadas todas as providências pertinentes ao CTB, o veículo foi
apreendido e removido ao pátio credenciado pelo DETRAN.

Veículo ocupado por suspeitos
é aprendido durante blitz de trânsito
Durante operação blitz de trânsito, a PM abordou o veiculo GM/corsa, cor vermelha
placa da cidade de Alfenas/MG, que circulava pela cidade ocupado por indivíduos
suspeitos. Após a abordagem e busca pessoal nos ocupantes constatou que o
veículo não possuía o CRLV e estava com pneus carecas além de outras
irregularidades, sendo que mediante as infrações foram tomadas todas as
providências inerentes ao CTB, sendo o veículo removido ao pátio credenciado
pelo DETRN e lavradas as respectivas Aits.

Padaria
Primor em
Pouso Alegre

Mais de 3 mil pessoas são imunizadas contra febre amarela
em Borda da Mata durante mutirões de vacinação
De janeiro ao dia 08 de abril, data do
último mutirão de vacinação contra
febre amarela em Borda da Mata, 3.161
pessoas das zonas urbana e rural do
município foram vacinadas. A
Secretaria Municipal de Saúde
organizou mutirões em todos os
bairros rurais, distritos e na Unidade
Básica de Saúde do Centro de Borda

da Mata para facilitar a logística de
acesso das pessoas.
De acordo com o Ministério da Saúde,
em anúncio divulgado no dia 05/04/
2017, o Brasil vai deixar de aplicar duas
doses da vacina contra a febre amarela.
Desde 2013, a Organização Mundial
de Saúde recomenda a aplicação de uma
única dose da vacina. O Brasil, por ser o

maior produtor mundial da vacina
contra a febre amarela, continuava a dar
duas doses: a de reforço dez anos
depois da primeira dose. Agora, a
orientação do Ministério da Saúde
mudou: os brasileiros só vão precisar
tomar a vacina uma vez. Portanto, quem
já tomou uma dose está imune para
sempre.

Vacinação contra a Febre Amarela em Borda da Mata

Construção Sustentável

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.

É um conceito que denomina um
conjunto de práticas adotadas antes,
durante e após os trabalhos de
construção com o intuito de obter uma
edificação que não
agrida o meio ambiente,
com melhor conforto
térmico
sem
a
necessidade (ou com
necessidade reduzida)
de consumo de energia
e que melhore a
qualidade de vida dos
seus
moradores/
usuários, além de
utilizar materiais e
técnicas que garantam
uma maior eficiência energética. Há
outro termo que costuma ser confundido
com “construção sustentável”, é a
“construção Ecológica” Embora na
prática os dois termos acabem sendo
usados da mesma forma, o primeiro
refere-se a uma prática mais comum no
meio urbano e que visa à utilização de
tecnologias que permitem a

sustentabilidade da construção. Já o
segundo, está relacionado a técnicas
de construção que utilizam materiais
encontrados no próprio local da
construção e propõe a
menor interferência
possível na paisagem.
Estes conceitos estão
cada
vez
mais
introduzidos
nos
estudos das engenharias
que buscam formas mais
eficientes de aproveitar e
reaproveitar materiais
para a construção civil.
Existem
inúmeras
pesquisas dos setores
químico, energético, de materiais de
alta durabilidade e baixo impacto
ambiental, sendo desenvolvidos
voltados para a construção
sustentável, inclusive cursos que
capacitam os profissionais do setor a
conhecerem esses materiais e
desenvolver melhores técnicas de sua
utilização.

* À partir de 1.000 cartões

Leonardo Alex - Biólogo/Gestor Ambiental
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Grupo Ipê Materiais de Construção
de Borda da Mata unifica as lojas
para melhor atender seus clientes

O Grupo Ipê Materiais de Construção de Borda da Mata que
atendia em dois locais, na Praça Antonio Megale com a Loja Ipê
Ferramentas e na Avenida Édna Maria da Silva Ribeiro com a
Loja Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos e ainda Fábrica de lajes e
artefatos de cimentos, se unificou neste mês de abril para atender
melhor os clientes, pois no novo local, além de ampliar o espaço
interno, com mais opções, os clientes terão mais conforto e
segurança com amplo estacionamento.
Portanto, agora as três unidades do Grupo Ipê se encontram na
Avenida Édna Maria da Silva Ribeiro nº 960, na MG 290, saída
para Ouro Fino, em Frente ao Posto Bacaninha, antigo Posto
Pinheirinho.
As lojas oferecem aos clientes as mais variadas linhas de
materiais de construção, desde a base ao acabamento. Vale a
pena conferir o novo local e todos os meses, com promoções
imperdíveis.

Av. Édna Maria da Silva Ribeiro, 960 – Bairro Santa Rita – Borda da Mata – MG

Telefones:(35)3445-1614/(35)3445-1882/(35)3445-1413
E-mail: ipetintaseacabamentos@hotmail.com

