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Prefeitos eleitos em Borda da Mata, Bom
Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento

Borda da Mata
André do Tipão

5.054 votos

Bom Repouso
Messias

4.719 votos

Tocos do Moji
Toninho Rodrigues

1.903 votos

Senador José Bento
Fernando
1.011 votos

Confira o resultado das eleições na Página 5
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Jornalista e empresária dá
palestra para adolescentes do

CRAS de Borda da Mata
A jornalista e empresária Edna Motta

falou com o grupo de adolescentes do
SCFV do Cras de Borda da Mata. Edna
contou como jornalismo e moda se
encontraram para se transformar no seu

negócio. Deu uma aula de
empreendedorismo!   “Obrigada, Edna,
pela sua presença e por agregar
conhecimento ao nosso grupo”,diz a
Coordenadora do CRAS, Marília Lopes.

Crianças do CRAS de Borda da Mata
visitam Parque Natural de Pouso Alegre

No dia 27 de setembro, as crianças do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS
Central e do CRAS Santa Cruz, de Borda da Mata, fizeram
um  passeio no Parque Natural de Pouso Alegre.

As crianças  aproveitaram a tarde para brincar e aprender
sobre educação ambiental.

Edna Mota falando com os adolescentes

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

Lei de Chácara de Recreio
é sancionada pelo Prefeito

de Borda da Mata
No mês de outubro, a  Prefeitura de

Borda da Mata sancionou a Lei de
Chacreamento Rural. Com a nova Lei,
serão permitidas chácaras de 1.000 m²,
podendo as já existentes em situação
informal serem regularizadas junto a
Prefeitura.

Além de regularizar, vai gerar IPTU que
hoje não é pago e será bom para o
proprietário que poderá ter sua escritura
registrada do seu imóvel. “Isso vai
incentivar as pessoas de outras cidades
que desejam ter chácaras de recreio em
Borda da Mata a ter um local
regularizado e essas pessoas trarão para
nossa cidade, em feriados e fins de
semana, muitos dividendos”, diz o
prefeito Edmundo.

Confira um trecho da Lei que fala sobre
o Chacreamento:

Art.3º. Para efeitos desta Lei, a
expressão Chácara de Recreio refere-se
ao parcelamento especial em Zona de
Urbanização Especifica – ZUE, com
destinação residencial e/ou de lazer,
ficando proibidas as atividades
produtivas de qualquer natureza,
conforme § 1° do Art. 48 da Lei 1.383/
2004.

Parágrafo Único – Será considerada
Zona de Urbanização Especifica – ZUE,
a área rural do município de Borda da
Mata criada por lei de iniciativa do
Executivo Municipal, a requerimento de
interessado, com vista a especificar a
área da referida ZUE, definindo e
delimitando-a a partir das suas divisas e
confrontações, de forma que a mesma
preencha todos os requisitos mínimos e
características necessárias para a
implantação de parcelamento de solo nos
moldes desta Lei e, da Lei n° 1.383/2004.

I. O Chacreamento Aberto é a gleba
de terra, subdividida em unidades
autônomas de propriedade exclusiva do
adquirente, cujas ruas e áreas comuns
são integradas ao patrimônio público.

II. O Chacreamento na Forma de
Condomínio é a gleba de terra,
subdividida em unidades autônomas de
propriedade exclusiva do adquirente,
obrigatoriamente fechada e organizada
através de convenção de condomínio,
cujas ruas e áreas comuns são parte
integrante do condomínio.

III. As novas chácaras de recreio terão
área mínima de 1.000,00m² (um mil
metros quadrados).

Trevo do bairro Santa Cruz é
asfaltado em Borda da Mata

O trevo do bairro Santa Cruz recebeu 10 toneladas
de asfalto para melhorar o acesso e a segurança dos
usuários daquele local, principalmente para os
moradores do bairro. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Júnior, essa obra foi importante,
porque muitos motoristas, as vezes para evitar pegar
poeira ou barro, entravam direto sem fazer o
contorno, o que aumentava muito o risco de
acidentes.

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.
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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
Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele

seria honesto ao menos por desonestidade.
Sócrates



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 33333

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

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!

Reforma do Posto de Saúde do Barro
Amarelo e calçamento no bairro

A Prefeitura de Borda da Mata, através
do Departamento de Obras,  executou
uma melhoria com reforma e pintura no
Posto de Saúde do Barro Amarelo.

Outra obra que será feita no Barro
Amarelo em novembro é o calçamento
do bairro. Já foi feito abertura de crédito
suplementar para o processo ser
finalizado e a licitação será feita no início
de novembro com cronograma físico e
financeiro de 45 dias. Posto de Saúde

do Barro Amarelo

Ponte na saída do Bairro Brumado em
Borda da Mata é levada em 1,70 metros

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata realizou

uma reforma e elevação da ponte
conhecida como “Flamino”. Esta ponte

fica na saída para o bairro para o
Brumado. Em período de chuva, a

enchente passava por cima da ponte e
agora com a reforma, ela foi elevada em
1,70 metros e também foram colocadas

duas vigotas e trocados todos os
pranchões.

Pintura nos Prédios da Delegacia
de Polícia e Polícia Militar

de Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata está terminando a pintura
do Prédio da Delegacia de Polícia e após vai começar a
pintura do Prédio do Pelotão da Polícia Militar. Segundo
o prefeito Edmundo Silva Júnior, esses serviços foram

feitos com recursos próprios.

Por mais que você batalhe e vença com esforço, se você não

conseguiu com honestidade você não conseguiu nada.

Claudiney Ribeiro
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Prefeitura de Borda da
Mata intensifica Operação

Tapa Buracos
A Prefeitura de Borda da Mata

intensificou neste final de ano a
Operação Tapa Buracos pelas ruas da
cidade como nos bairros Santa Rita, São
Judas Tadeu e também no Distrito do
Cervo. De acordo com o prefeito,

Edmundo Silva Júnior, ele espera que no
período das chuvas as ruas estejam
todas recuperadas. Os trabalhos
começaram no mês de outubro e se
estenderão até novembro e dezembro,
se for necessário.

Secretaria de Saúde de Borda da
Mata adquire Consultório

Oftalmológico
A Prefeitura de Borda da Mata, através

da Secretaria de Saúde, adquiriu neste
mês de outubro um Consultório
Oftalmológico que será instalado ainda
este mês no Centro Médico Benedito

Cobra Filho. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Júnior, ele custou 56 mil
reais e espera que a partir de novembro o
médico oftalmologista já esteja atendendo
as pessoas aqui em Borda da Mata.

Término da iluminação
até o Portal da Santa Cruz e

iluminação da Estrada
do Santo Cruzeiro

A Prefeitura de Borda da Mata vai
publicar ainda este mês o processo para
a iluminação até o Portal do Bairro Santa
Cruz e assim terminar a iluminação de

um portal ao outro. Também serão
iluminadas a Rua da Madeireira Paloma
no Bairro Santa Terezinha e a estrada
que vai o Santo Cruzeiro.

Cobertura da Quadra da Escola Benedita
 Braga Cobra em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata vai licitar num valor aproximado de 150 mil reais, a cobertura da quadra da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra. A licitação está marcada para o dia 09 de novembro.

Instalação de placas de trânsito em Borda da Mata

O prefeito Edmundo Silva Júnior de
Borda da Mata diz que a Prefeitura
fez um estudo em diversas ruas da
cidade e segundo ele, onde havia
mais  r iscos  de acidentes  foram
colocadas placas de trânsito em
diversas ruas, totalizando cerca de
80 placas.

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.
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SOB

NOVA

DIR
EÇÃO

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Resultado das eleições 2016  Borda da Mata – Bom
Repouso  Tocos do Moji – Senador José Bento

Borda da Mata

Prefeito

Eleitorado – 13.228

André do Tipão – 5.054
Nilsinho – 2.990
Dr. Vavá – 1.764
Donizete do Jornal – 194
Osvaldinho Toledo – 158

Brancos – 296
Nulos – 576
Abstenção – 2.196
Comparecimento – 11.032
Válidos – 10.160

Bom Repouso

Prefeito

Eleitorado – 8.666

Messias – 4.719
Gilberto – 1.868
Adelmo Tica-tica – 429

Abstenção – 918
Comparecimento – 7.748
Brancos – 251
Nulos – 487
Válidos – 7.010

Tocos do Moji

Prefeito

Eleitorado – 3.851

Toninho Rodrigues – 1.903
Carlos – 1.426

Abstenção – 320
Comparecimento – 3.531
Brancos – 76
Nulos – 126
Válidos – 3.329

Senador José Bento

Prefeito

Eleitorado – 2.093

Fernando – 1.011
Andreia – 928

Abstenção – 61
Comparecimento – 2.032
Brancos – 18
Nulos – 75
Válidos – 1.939

Borda da Mata

Moacir – 410
Marruco – 391
Cláudia – 368
Luiz Carlos Lóia – 349
Roberto Sertãozinho – 330
Jorginho – 311
Dil – 264
Luiz Antonio Macalé – 262
Carlão da Tenda – 254
Marcela – 233
Jair Alvarenga – 159

Brancos – 360
Nulos – 403
Válidos – 10.269
Nominais – 9.599
Legenda – 670

Resultado dos Vereadores eleitos
Bom Repouso

Gilberto do Tonhão – 546
Bruno Neto do Antonio Severian
– 465
João Simplício – 358
João Emídio – 282
Marcelino dos Caetanos – 277
Clovinho – 260
Zé Galinha – 251
Joãozinho da Capoeira – 244
Éder do Moisés – 244

Brancos – 251
Nulos – 487
Válidos – 7.010
Nominais – 6.522
Legendas – 488

Tocos do Moji

Cecília – 449
Divaldinho Fabrício – 262
Edinalda – 222
Dedé – 199
Gino – 183
Leonel – 164
Vanderlei(Lau Chico) – 159
Denis – 159
Rogério – 156

Brancos – 72
Nulos – 90
Válidos – 3.369
Nominais – 3.175
Legendas – 194

Senador José Bento

Waguinho – 140
Silvio Santos – 125
Joenir – 117
Rita do Roque – 111
Zé Coito – 98
Thiago – 97
Edvan – 96
Enrique do Vandir – 95
Adailton da Vera – 83

Brancos – 23
Nulos – 46
Válidos – 1.963
Nominais – 1.854
Legendas – 109

Gostaria de aproveitar este
espaço para agradecer todas as
pessoas que confiaram em mim
seu voto.  Além das pessoas do
meu bairro Santa Cruz, dos bairros
vizinhos, enfim de toda a Borda
da Mata. Vocês podem crer que
elegeram um representante que
estará sempre lutando em prol de
toda nossa população. Muito
obrigado a todos e que Deus nos
ilumine nesta nossa caminhada e
que a população possa ser
retribuída em dobro a confiança
deposita em mim.

Waldir Gomes Bonifácio(DIL)
Vereador eleito – Borda da Mata

Nota de
agradecimento

Gostaria de agradecer a
todos vocês eleitores que
votaram em mim. Sinto-me
honrado e feliz por ser
novamente o candidato que
pela segunda vez recebeu o
maior número de votos em uma
eleição, embora não tenha sido
eleito estarei assumindo a
Presidência do Partido no
município e também lutando
para conseguir recursos para o
futuro Governo, junto ao
Deputado Federal do meu
partido Eros Biondini, para
que a população,  possa cada
vez mais, ser bem atendida.

Quirino, Zé do Povo

Obs.: A mudança da Direção
do PROS de Borda da Mata,
já estava acordado antes
mesmo das eleições,
independente do resultado.
Mas, o Donizete, atual
Presidente,  continua no
Partido normalmente.

Muito Obrigado
Bordamatenses!
Prefeito eleito de
Borda da Mata

Queridos bordamatenses,
primeiramente agradeço a Deus por me
acompanhar até aqui e é com muita fé
que ele estará nos guiando nestes
próximos quatro anos, para uma boa
administração. Agradeço pela grande
aceitação da nossa chapa, André do
Tipão e Paulo César, fomos muito bem
recebidos por onde passamos. Peço
desculpas para as pessoas que não
encontrei nas residências e/ou não
tivemos tempo de passar, pois este ano
a campanha foi mais curta. Procuramos
ouvi-los para identificar os problemas
do nosso município, e vamos trabalhar
muito com transparência e honestidade
para melhorar Borda da Mata. Quero
agradecer os 5.054 votos que obtivemos,
e esta expressiva votação nos dá muito
ânimo e muito mais responsabilidade de
fazer um novo caminho para Borda da
Mata, por que Borda da Mata merece
mais! Vamos fazer uma administração
para todos, com uma Prefeitura de portas
abertas e com muita educação para
recebê-los! Não posso deixar de
agradecer também minha família, minha
mãe Nice, meu pai Tipão, minha esposa
Patrícia, que trabalharam muito comigo
nesta campanha e meu maior amor que é
meu filho Antonio, eles foram e são
essências na minha vida me dando todo
apoio em qualquer circunstância.

Um grande abraço a todos!

Muito Obrigado!

André Carvalho Marques
Borda da Mata

Muito Obrigado
Tocosmojiense!

Prefeito reeleito de
Tocos do Moji

Gostaria de expressar aqui minhas
sinceras palavras de agradecimento pela
expressiva votação por mim obtida no
pleito eleitoral do dia  02 de outubro.

Gostaria de enaltecer aqui meus
companheiros de campanha, meu vice
Zé Armando, os candidatos a vereadores
eleitos e não eleitos,   o que juntos
conseguimos esse resultado de
sucesso, o qual desejo dividir com o meu
eleitorado e com todos aqueles que, de
certa forma, contribuíram para tal
façanha.

Não existe vitória sem esforço. E todo
meu esforço foi recompensado com a
minha reeleição, pela quarta vez prefeito
de Tocos do Moji. Ademais a confiança
do meu eleitorado em meio será
recompensada, na mesma, proporção,
com muito empenho e muito trabalho de
minha parte.

Trabalho, esse, que será em prol de
toda população Tocosmojiense.

Ratifico o meu agradecimento e o meu
comprometimento com o progresso de
nossa cidade, pautados na honra, na
honestidade e na integridade.

Obrigado a todos.

Antonio Rodrigues da Silva
Tocos do Moji

Muito obrigado
povo Bentense!

Prefeito Eleito de
Senador José Bento

Agradeço de coração a você eleitor(a)
que acreditou em minhas propostas e
confiou seu voto a mim e aos
vereadores da Coligação “Unidos pela
continuidade do Progresso”. Fizemos
uma campanha limpa, alegre, aberta a
população, com a participação de
crianças, jovens, homens, mulheres e
idosos.

Muito me emocionou o apoio que
recebemos durante toda a campanha e
o quanto vocês se mostraram unidos.
A maneira como a população abraçou a
campanha e se engajou, formando  uma
linda família, com o mesmo objetivo:
fazer o bem para

Senador José Bento. Essa vitória é
nossa! Obrigado também pelas
manifestações de carinho durante
todos os eventos da  campanha, e a
cada família que nos recebeu em sua
casa nos últimos 45 dias.

Pretendo retribuir a confiança dos
52,14% eleitores, com  muito trabalho,
planejamento e diálogo com a
população.

Agradeço a Deus que me deu saúde
e paz. A meus familiares, a equipe e
militância que sempre estiveram comigo
e me deram o estímulo e a força
necessária durante toda a jornada.

Aos eleitores que por algum motivo
não puderam me apoiar afirmo que irei
governar para todos. E a partir de
janeiro de 2017 espero poder contar com
seu apoio, para juntos construirmos um
futuro cada vez melhor a nossa cidade
que

tanto amamos.
Que Deus nos abençoe nessa

caminhada!

Um forte abraço a todos!!!

Fernando César Fernandes
Senador José Bento

Muito obrigado povo
Bom Repousense!
Prefeito Eleito de

Bom Repouso

Agradeço com alegria, as
demonstrações de apoio que recebi
durante este período eleitoral. Isso me
mostrou que estou no caminho certo por
uma política limpa, com humildade e muito
trabalho.

Durante a campanha trabalhei com o
seguinte pensamento: O prefeito é eleito
juntamente com seu vice para trabalhar em
função da melhoria da qualidade de vida
da população, atendendo às
reivindicações, desempenhando a função
de administrador e zelo com o dinheiro
público.

Procurei unificar as forças de minha
família e de meus amigos, para dar
sustentação a minha campanha. Foram
muitas comunidades visitadas e pude
rever muitas pessoas conhecidas. Nós
nos dispusemos a fazer um processo
político diferente e tenho certeza de que
essa vitória foi conquistada com muito
esforço, pois em nenhum momento
deixamos de fazer campanha com medo dos
desafios.

Essa eleição é, sobretudo, uma vitória
do povo que com muito custo, demonstra
que a democracia está pautada na lisura
do candidato e na perspectiva de pessoas
que querem a continuidade do progresso
de nosso município.

Hoje, a minha alegria se mistura com a
satisfação dos meus eleitores, os quais
agradeço imensamente meus 4.719 votos
de confiança. Agradeço aos companheiros
de campanha, ao prefeito Edmilson, aos
candidatos a vereadores eleitos e não
eleitos, enfim, todos que contribuíram para
o sucesso de nossa vitória. De modo
especial agradeço a Deus, pois sem ELE
nada seria.

Abraço a todos!!!

Messias Crispim Brandão
Bom Repouso

Anuncie no
Tribuna Popular

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

Viver feliz não é

mais do que

viver com

honestidade

e retidão.

Cícero
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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!

Vítima sofre ameaças no telefone
por motivos políticos

Em 03/10/2016, compareceu a Unidade Policial Militar uma Sra. que relatou o
seguinte: que reside no distrito do Cervo e que por volta de 13h40 desta data,
encontrava-se em sua residência quando começou a receber ameaças e ofensas em
seu celular de uma pessoa conhecida que reside em Borda da Mata, que os motivos
seriam políticos, uma vez que a autora era candidata a vereadora e criaria intrigas
por causa da vítima apoiar candidatos da oposição. Nas mensagens enviadas, a
autora além de ofender a vítima moralmente ainda expôs  fotos de uma arma de fogo
dizendo palavras de ameaças para intimidá-la. Diante do exposto a vítima foi
orientada a procurar a Delegacia de Polícia posteriormente levando o conteúdo do
celular, para apresentar a autoridade policial, que deverá tomar as providências
pertinentes ao fato.

Menores são flagradas
trabalhando como

Fiscais de Partido Eleitoral
Policiais Militares de serviço na Escola Municipal Antônio Marques da Silva,

bairro Santa Cruz, por ocasião do pleito eleitoral 2016, receberam denúncia anônima
que havia duas menores de idade trabalhando como fiscais do partido de um
determinado candidato a prefeito. Em contato com o Sr. Luiz Ernesto, Chefe do
Cartório Eleitoral, o mesmo declarou que por lei é proibido que menores de idade
exerçam tal função. Chegando a escola, a P.M. localizou as menores que foram
qualificadas e orientadas a deixarem o local, as quais entregaram seus crachás. Os
materiais foram entregues no cartório eleitoral para providências cabíveis. No local
ainda permaneceu uma senhora, fiscal a serviço do referido candidato que foi
orientada a respeito do fato e da ilegalidade das menores quanto a atuação como
fiscais.

Quadrilha que tentou aterrorizar
é presa em ação conjunta das
PMs de Senador José Bento,

Borda da Mata e Pouso Alegre
Em 04/10/2016, A Polícia Militar da cidade de Senador José Bento, após receber

uma ligação via 190, relatando que havia ocorrido um assalto à mão armada em um
estabelecimento conhecido como bar do Lourenço, situado no bairro Água Parada,
zona rural do referido município e que estes seriam dois autores um trajando blusa
de cor amarela o qual portava uma arma de fogo e outro trajando uma blusa de cor
preta o qual conduzia uma motocicleta de cor vermelha usada para dar fuga do local,
que seguiram por uma estrada vicinal no sentido Distrito do Cervo Borda da Mata,
sendo que de posse das primeiras informações deu-se inicio a rastreamentos sendo
realizado contato com as Policias Militares de Borda da Mata e Pouso Alegre, que
também iniciaram imediato rastreamento sentido ao distrito do Cervo. No
levantamento de maiores informações, chegou ao conhecimento dos policiais
militares, que dois indivíduos com as características dos autores do roubo estavam
em uma residência localizada no referido distrito, que após a localização da tal
residência foi abordado na mesma, apenas um cidadão que declarou que ali morava
um dos suspeitos, franqueando a entrada dos militares e que após uma busca em
um dos quartos, foi encontrada uma porção de maconha e um coldre de revólver
sendo este apreendido em flagrante delito por ser identificado posteriormente como
menor de idade relatando imediatamente que os outros dois autores se tratavam de
dois conhecidos. Na sequência da operação e em rastreamentos, as viaturas
depararam com um dos suspeitos na motocicleta que tentou empreender fuga por
uma estrada vicinal, vindo em determinado momento pular da motocicleta jogando
o veículo contra um barranco, que ante a rápida ação dos militares o suspeito foi
abordado e reconhecido como um dos participantes do assalto, confessando que
estava acompanhado de outro individuo do roubo no bar do Lourenço no município
de Senador José Bento, indicando o local onde teria escondido a arma de fogo,
sendo esta encontrada e apreendida. Ainda confessou a participação do comparsa
e que este teria se deslocado para a Borda da Mata para a casa de sua avó. Diante
das informações o outro suspeito foi rapidamente localizado pela P.M. de Borda da
Mata e preso confessando também a sua participação no roubo. O veículo motocicleta
utilizado para a ação criminosa foi apreendido e após levantamento pelo sistema
REDS/ISP da PMMG, verificou-se que tanto placa quanto chassi estavam
adulterados, constando no sistema dados de outro veículo. Segundo os relatos da
vítima os autores chegaram ao seu estabelecimento e pediram uma coca cola e
quando  foi atendê-los anunciaram assalto onde um dos autores disse: “passa o
dinheiro ou vou te mandar bala”, que em um momento de distração a vítima conseguiu
pular o balcão do seu bar gritando que estava sendo assaltada o que fez com que os
autores deixassem o local sem levar nada. Após a prisão dos envolvidos no assalto
todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia com a arma e demais materiais
apreendidos para as devidas providências.

Apresentações no Coreto em Borda
da Mata são retomadas neste mês

A Prefeitura de Borda
da Mata retomou as
apresentações do
Coreto no centro da
cidade no dia 08 de
outubro. A primeira
apresentação foi da
dupla do Distrito do
Cervo, Motoqueiro e
Edinelson, juntamente
com Dir e Pinheirinho.
No dia 12 de outubro,
também teve
apresentação.

Distrito do Cervo reservatório de água de 30 mil litros
A Prefeitura de Borda da Mata instalou no dia 11 de

outubro,  um novo reservatório de água no Distrito do
Cervo. O reservatório metálico com capacidade de 30.000
mil litros  possibilitará uma reserva com água de melhor
qualidade e que  irá substituir um reservatório subterrâneo
construído em alvenaria que se encontra com rachaduras
e de difícil manutenção.

Em breve serão  feita os canecões para a distribuição
na rede do Distrito.

Reservatório

de água do

Distrito do

Cervo
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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!!!

A Política Ambiental Municipal é o
documento que norteia e consolida a
forma da gestão ambiental municipal
assegurando a preservação do meio
ambiente e o desenvolvimento
sustentável. Ela contempla em seu
conteúdo a estrutura administrativa,
os valores envolvidos, os objetivos e
os instrumentos pertinentes de forma
a permitir que o poder público tenha
condições de estabelecer ações
ordenadas e práticas para atingir os
objetivos definidos para os vários
aspectos da questão ambiental. Nesse
sentido os cidadãos conscientes dos
seus votos no recente pleito eleitoral
já definido nas urnas na maioria dos
municípios, devem  ficar atentos e

cobrem dos novos governos,  ações
efetivas, concretas e eficazes nos
setores prioritários,  não se
esquecendo que meio ambiente
também está inserido nessa pauta. Não
importa se seu candidato não ganhou,
pois, política deve ser um ato de servir
a população com responsabilidade e
transparência, buscando os melhores
caminhos para que em um conjunto
das ações públicas traga para aquilo
que se espera em matéria de bem estar
e qualidade de vida, uma forma de
trabalhar  com as melhores
ferramentas o sistema de gestão
pública. Uma boa política se faz com
honest idade e  com ações
verdadeiramente democráticas.

 Leonardo Alex, biólogo/gestor ambiental

Oficina de Letreiros – CRAS
Bom Repouso

No dia 28 de
setembro

aconteceu no
CRAS Sebastião
Ilto de Andrade

de Bom Repouso
uma Oficina de

Letreiros.

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

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

As boas qualidades humanas - honestidade, sinceridade e um bom coração - não podem ser
compradas com dinheiro e nem produzidas por máquinas ou mesmo pela mente.

Nós chamamos isso de luz interior.   Dalai Lama


