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

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em casa, agende sua consulta pelo
Telefone:(35)99904-8397

Homenagem Póstuma a

Vanderlei Carlos da Silva
Penso, iniciar estas palavras não será

fácil, porém um lapso me vem à lembrança
e entendi que outrora ainda nos tempos
de ginásio, conheci um jovem menino,
na época ainda de cabelo enrolado,
enquadrado de cabelinho de São João,
era esperto desenhista, são paulino,
estudioso, amigo e companheiro , foi
nessa época que esse jovem me ensinou
a escrever  e me disse certa data que os
sentimentos se
expressam melhor
na ponta do lápis.
O tempo passou a
vida como sempre
passou pela sua
metamorfose e
rumos diferentes
as pessoas tomam.
Decidiu encarar a
vida religiosa e se
ingressou no
seminário e foi por
lá que a cada dia
aquela inteligência
e x t r a o r d i n á r i a
tomou força e
aflorou. Quisera o
destino parar esse sonho por algum
motivo que não cabe a ninguém julgar,
ele não se tornou padre e daí em diante
se destacaria ainda mais em sua
trajetória, quando aquele jovem agora
um pouco mais velho e com menos
cabelos informou que seria Conselheiro
Tutelar, ninguém imaginou que ele seria
destaque em tal profissão, isso o fez
ingressar na Faculdade de Serviço
Social. Quisera ele ainda mais e após
passar no concurso público se tornou
o Fiscal de Obras da Prefeitura de Tocos
do Moji, porém isso era muito pouco,
ele era o faz tudo,  precisa de um texto
para jornal, precisa de um enfeite de
Natal, vamos organizar o Carnaval, é
Copa do Mundo, vamos encher a cidade
de verde amarelo e no Corpus Christi
vamos fazer um coração pra Jesus? E
assim mobilizava todos os setores não
importa se o funcionário é da Saúde,
Emater , Educação ou Administração, o
lema era cooperação.  Acho que na
cidade não existiu uma moradia que não
tenha o recebido na campanha eleitoral
e ouvido suas sábias perguntas sobre o
que era primordial para o município, em
nenhum momento ele pediu  voto queria

saber o que o município estava
precisando, anotava tudo e dizia que o
caderninho seria seu manual se eleito
fosse, e foi eleito na raça, na garra obteve
o coeficiente necessário e o sonho
almejado estava prestes a se tornar
realidade, arrasou como em todas outras
em sua última publicação do facebook
quando em poucas palavras resumiu o
sonho de todos Tocosmojienses. A

eleição acabou
no dia 02 de
outubro e agora
o lema era Tocos
do Moji. Ele era
tudo isso, mas o
que mais
marcava era sua
autenticidade,
s u r p r e e n d e u
quando revelou
sua opção
sexual sem ter
medo das
represálias da
sociedade, tinha
suas opiniões
sábias e entendia

o mundo de uma forma que jamais
conseguiremos entender e talvez por
isso quis nos mostrar que nosso corpo
é apenas uma morada e que depois que
espírito parte ele não significa nada.
Quando fui incumbida por meus colegas
em escrever algumas palavras sobre
você pedi a Deus que te colocasse
comigo, para que a sua sabedoria saísse
em minhas palavras como se essas
fossem suas. Não sei se consegui
expressar o que você diria desse
momento, mas voltando a mim e aos
nossos amigos da Prefeitura só resta
dizer que jamais te esqueceremos
porque a gente não esquece quem marca
nossas vidas. Você marcou com seu
sorriso, marcou com seu cheiro, marcou
com seus ideais, ensinou tanto e de uma
forma estranha nos deixou tentando
entender o porquê, mas isso não
acontecerá, pois dos aprendizados,
compreender seus sentimentos você
não nos ensinou, te admirar já era
suficiente. Descanse em Paz Lei, Deco,
Vanderlei Fiscal, Lei do Lau enfim nosso
eterno e inesquecível amigo Vanderlei.

Regiane Cruz

Tocos do Moji

Presidente da Confederação Nacional

dos Municípios orienta os novos

prefeitos que preste contas e obedeça a Lei
Em entrevista ao Fantástico, no dia

1º de janeiro, o presidente da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), Paulo Ziulkoski, falou sobre a
situação de falta de recursos em caixa
que atinge as prefeituras brasileiras. “Os
resultados do primeiro semestre de 2016
apontam que 48% das Prefeituras no
Brasil estão no vermelho, ou seja, estão
gastando mais do que arrecadam. Na
nossa intuição e avaliação, isso deve ter
aumentado mais no segundo semestre”,
alertou e acrescentou  “Para reverter
esse quadro serão necessárias ações
diárias durante os seus 4 anos de
mandato, onde a CNM estará ao seu lado
e para isso precisa contar como seu
apoio e envolvimento na causa
municipalista. 

A primeira missão do ano, vem com a
necessidade de derrubada do veto
parcial ao projeto que moderniza o ISS,
ocorrido no dia 29 de dezembro em meio
as confusões provocadas por
indefinições do governo em relação aos

repasses de fim de ano para os
Municípios.

Pedimos aos senhores que aproveitem
esse período de recesso parlamentar,
quando os nossos deputados e
senadores encontram-se, a maioria, em
seus estados, para que os mesmos
assumam o compromisso de derrubar
esse veto tão logo sejam retomados os
trabalhos legislativos. De forma que
possamos fazer justiça desconcentrando
a distribuição desses recursos entre
todos os Municípios brasileiros. 

Pressione o seu parlamentar! Exija que
os recursos referentes as transações de
cartões de crédito/débito, leasing e
planos de saúde fiquem em seu
município derrubando os vetos!

Oferecemos ainda sugestões de boas
práticas para a sua gestão, acompanhe
no livro do Prefeito para a uma gestão
responsável. 

1. Faça somente o que for de
competência e de responsabilidade do
Município.

2. Constitua um suporte técnico
centrado na realidade, porém focado em
um futuro promissor e
desenvolvimentista para seu Município.

3. Valorize os servidores públicos
municipais, pois são eles que executarão
o seu projeto de governo.

4. Elabore instrumentos de
planejamento fundamentados na sua
realidade econômica, financeira, social,
cultural e administrativa.

5. Elabore bons projetos com
dados concisos e consistentes, capazes
de motivar novas iniciativas.

6. Estruture suas redes locais,
respeitando as necessidades de seus
munícipes e as realidades de seu
Município.

7. Ouça sua comunidade! Ela é
sábia no que exige de seu gestor.

8. Não gaste mais que arrecada!
9. Preste contas!
10. Obedeça à lei!

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM

Concurso Público da Polícia Militar de Minas Gerais

Encontra-se hospedado na página do CRS o Ato de Retificação Nº 01 do edital
DRH/CRS Nº 13/2016, de 22 de agosto de 2016, que trata de nova abertura de
inscrições e estabelece critérios para a realização do concurso público destinado
a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de
Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2017. 

Com as modificações inseridas no referido ato de retificação, serão oferecidas
1.350 vagas, das quais 90 são para preenchimento de cargos nas Unidades da 17ª
RPM ( região que contempla Pouso Alegre, Itajubá, São Lourenço, Extrema, Ouro
Fino e cidades vizinhas). Dessas 90 vagas, 81(oitenta e uma) vagas para o sexo
masculino e 9 (nove) vagas para o sexo feminino.

O novo prazo para inscrições é de 23 de

dezembro de 2016 a 21 de janeiro de 2017, por meio

do site www.pmmg.mg.gov.br/crs ou nas Unidades

constantes no Anexo “B” do Ato

de Retificação de referência.
As provas de conhecimentos serão realizadas no dia 19 de fevereiro de 2017. 

Festa de Natal no bairro São

Judas Tadeu em Borda da Mata

No dia 24 de dezembro, foi realizada a
terceira festa de Natal para as crianças
em frente ao bar do Lero no Bairro São
Judas Tadeu em Borda da Mata. A festa
teve a participação de vários amigos e
também dos patrocinadores Adriana e
equipe: Valdirene, Sandra, Lero.

Eles contaram também com os
parceiros: Ronaldinho, Márcio lobão,
Dito Abobrinha,Maria e  Rita. O papai
Noel foi Tio Tião e a sua esposa Maria
foi a idealizadora da festa. A participante
da equipe Adriana Gomes agradece a
todos os colaboradores pelas doações
e pretende realizar mais uma grandiosa
festa em 2017.

Festa no Bairro São Judas Tadeu
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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

Aluno da Escola Estadual

 de Tocos do Moji é

medalhista na OBMEP
A direção da Escola Estadual José

Tomás Cantuária Júnior de Tocos do
Moji parabeniza o aluno Adalberto
Pereira da Silva pela medalha obtida nas
Olímpiadas Brasileiras de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP) bem
como os alunos Yasmin, Julieta, Gian e
Thauany pelas menções honrosas.

“Parabenizamos também os
professores de matemática de nossa
escola. Nós nos orgulhamos de todos
vocês”, dizem a Diretora, Luciana
Antônia Paiva Carvalho e a Vice-diretora,
Edilaine de Fátima Pádua Andrade. Adalberto Pereira da Silva

Tocos do Moji calça cerca de 20 mil m² entre

a sede do Município e o Distrito Fernandes
O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho

Rodrigues,  acompanhado pela primeira
Dama Ana Maria, o vice-prefeito José
Armando Pereira, por vereadores atuais,
eleitos e suplentes, secretários,
funcionários municipais, lideranças
comunitárias e sociedade civil inaugurou
no dia 21 de dezembro, a obra de
pavimentação em calçamento ligando
Tocos do Moji ao Distrito Fernandes, que
recebeu o nome de: Av. José Benedito da

Silva “Zé Rita”. O calçamento foi iniciado
há alguns meses. O prefeito Toninho
Rodrigues está sempre atento às
necessidades da população. Em suas
palavras, lembrou de como era o Distrito
antes do pavimento e falou da satisfação
de ter concluído mais essa grande obra.
“Estou muito satisfeito! Quando a gente
pode concluir uma obra, que certamente 
satisfaz os moradores. Os mais de 20.000
metros quadrados de calçamento foram

construídos com recursos federais,
estaduais e grande parte com recursos da 
prefeitura. O povo merece!” comemorou
o Prefeito.

A Prefeitura de Tocos do Moji, apesar
da crise em que se encontra o país, vem
realizando muitas obras entre elas estão
a construção de pontes, reformas de
escolas e de quadras poliesportivas,
pavimentação de ruas do Município,
Bairros e Distritos.

Solenidade de
inauguração do

calçamento entre
Tocos do Moji e

Fernandes

Bairro Barreiro em Tocos do Moji

ganha cerca de 8.000 m² em calçamento
O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho

Rodrigues, inaugurou no dia 21 de
dezembro, a pavimentação em calçamento
das Ruas José Mariano da Silva e Abrão
José Jacinto Braga, localizada no Bairro
do Barreiro, que liga ao Distrito Sertão da
Bernardina. Ao todo foram construídos
8.000 m² aproximadamente de calçamento,
obra feita com recursos da Prefeitura,

verbas estaduais e federais.
Participaram da solenidade de

inauguração, o Prefeito Antonio
Rodrigues da Silva, o vice José Armando
Pereira, secretários municipais,
vereadores atuais, eleitos e suplentes,
funcionários de todas as secretarias,
lideranças comunitárias e sociedade civil.

Segundo moradores do Bairro, essa

obra de calçamento era um sonho
antigo e um desejo de todos, visto que,
a população sofria muito com muita
lama no verão e poeira no inverno, e
agora não terão mais essa
problemática. Outro fator positivo é a
comodidade no tráfego e também a
valorização de todos os imóveis do
setor.

Solenidade de
inauguração do

calçamento do
Bairro Barreiro

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

Posse do Prefeito, Vice-

prefeito e Vereadores

de Senador José Bento
O Prefeito de Senador José Bento,

Fernando César Fernandes destacou em
seu discurso de posse,  no dia 1º de
janeiro, às 9h, na Câmara Municipal, a
palavra responsabilidade, afirmando que
é assim que vai conduzir os rumos de
seu município pelos próximos quatro
anos. O prefeito também agradeceu a
todos os presentes e os que
contribuíram para a sua eleição.

Além do prefeito, Fernando foi
empossado também seu vice-prefeito,

Valdeci Amaro do Couto e os vereadores:
Waguinho, Silvio Santos, Joenir, Rita do
Roque, Zé Coito, Thiago, Edvan,
Enrique do Vandir  e Adailton da Vera.

Depois de empossados, foi eleita a
nova Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Senador José Bento que
ficou composta da seguinte maneira:

Presidente - Edvan Pereira de Matos;
Vice Presidente - Valdemir Adenilson de
Lima; Secretário - Rita de Cassia Paiva
Souza.

Solenidade de posse em Senador José Bento

Anuncie Aqui
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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.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Festividades de Santa Luzia

em bairros de Tocos do Moji
Dezembro, o mês do Natal é marcado

também pela devoção a Santa Luzia. A
Comunidade Santa Luzia, Bairro Santa
Luzia realizou suas festividades nos dias
09, 10, 11 e 13 de Dezembro tendo como
Festeiros: Márcio Alexandre de Miguel
e Sra. Elaine Cristina Pedroso de Miguel,
Sidnei Cândido da Silva e Paulo Izidoro
da Silva. Já no Bairro Barro Branco, as
festividades em louvor a Santa Luzia  e
São José  foram comemoradas nos dias
 13,16,17 e 18, deste mesmo mês, cujos
Festeiros foram: Halisson Cesar
Serapião e Sra. Maísa Mara da Silva e

Dionatas Eduardo da Silva.
Ambos os eventos foram marcados

por muita fé e devoção. Também não
faltaram os tradicionais sorteios de
prêmios, encontro de violeiros, Shows
todas as noites e a famosa quermesse
com comidas típicas da região. O Pároco
Pe. Paulo juntamente com os Festeiros
agradecem a todos; moradores e
visitantes pelas doações e
principalmente a presença nos eventos.
“Que Santa Luzia abençoe e ilumine a
vida de todos.”

Apoio:  Policia Militar.

Festividades de
Santa Luzia

Aniversário Sacerdotal do Pároco

Pe. Paulo em Tocos do Moji

Dia 17 de dezembro de 2016, a
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de
Tocos do Moji, celebrou o aniversario
de ordenação sacerdotal do Pe. Paulo
Vieira Âmbar.

Às 17  horas foi celebrada a Santa
Missa na Igreja Matriz. Após a missa foi
realizada uma recepção na E.E. José
Tomaz Cantuária Junior, com animação
da banda de Música formada por
músicos de Tocos do Moji e Borda da
Mata, a qual Homenageou o Padre com
o hino do Corinthians.

Estiveram presentes, além dos
Paroquianos, seus amigos de Conceição
dos Ouros. Nesse dia, também
comemorou-se seu aniversario natalício
transcorrido no dia 20/12/2016.

O povo Tocosmojiense sente-se
imensamente feliz com seu novo Pastor.

Parabéns Padre Paulo!
Que Deus o conserve por muito tempo

em nossa cidade.
Comunidade Paroquial

Pe. Paulo Vieira
Âmbar

Tocos do Moji comemora 21 anos com uma grande festa
As festividades de final de ano em Tocos do Moji, conta ainda com a

comemoração de sua emancipação Político-Administrativa, que aconteceu
no dia 29 de Dezembro de 1995. São 21 anos de Emancipação e 20 anos de
Administração, com grandes conquistas. O Prefeito Toninho Rodrigues
em breves palavras no palco da festa, deixou sua mensagem de fé e
esperança de um 2017 de muitas conquistas.

No dia 29 de Dezembro, aniversário da cidade, a Lira Tocosmojiense
executou o hino da cidade e muitas  outras músicas do seu repertório. Na
sexta-feira, dia  30 de Dezembro, apresentou a Banda “Studio Um”. No
sábado dia 31 de Dezembro,foi a Banda “Sexta Dimensão”, a qual alguns
segundos antes da meia noite convidou a todos para a contagem regressiva
para brindar o ano novo.

“Agradecemos a toda população e visitantes que se fizeram presente
em mais este evento. Bem como o apoio do destacamento da Policia Militar
MG na pessoa do Sargento Wexcley Gonçalves de Carvalho”, diz o prefeito Toninho Rodrigues.

Festa de
Aniversário de
Tocos do Moji

Depois da posse,  dia 03/01 foi o meu primeiro dia como
Vereadora na Câmara Municipal de Borda da Mata, horário que
faço questão de fazer para atender os pedidos e reivindicações
dos bordamatenses!!! Tenham todos a certeza que irei os
representar de forma firme, com propósitos de sempre beneficiar
o povo sem me ater a ideologias partidárias nem mesmo ações
de revanchismo político, até porque isso não faz parte da minha
índole! O que for para o bem do povo de Borda da Mata,
certamente apoiaremos e votaremos sempre a favor! Não vamos
pensar em individualismo, vamos pensar e trabalhar como uma
equipe que visa o bem comum de uma coletividade! Esse é meu
desejo e minha missão! Aproveito para desejar a todos um Feliz
Ano Novo cheio de muita paz, amor, saúde e esperança!

 2017, um Ano para quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita,
concretizar!

Vereadora Marcela Mary dos Santos Monteiro

Borda da Mata
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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!!!

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

No dia 1º de janeiro, no Ginásio
Poliesportivo Municipal de Bom
Repouso, sob a Presidência de Gilberto
Antônio Simões, Vereador mais votado
no pleito de outubro, aconteceu a
solenidade de posse do prefeito, vice-
prefeitos eleitos no município.

Mas, a cerimônia começou antes com
uma missa solene na igreja matriz às 9h.
Depois, às 10h começou a solenidade no
Poliesportivo, onde diversas pessoas
compareceram para prestigiar os eleitos,
quando foram empossados.

Posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Bom Repouso
Durante a posse, o ex-prefeito

Edmilson Andrade agradeceu a
população pela confiança em seus oito
anos de mandato, também a sua família,
sua esposa Renata, seus filhos. Edmilson,
além de desejar sucesso ao novo prefeito
Messias, disse que a população pode
contar com ele, que estará sempre a
disposição. Também ressaltou a amizade
com o Prefeito Messias Crispim Brandão
que foi seu vice durante oito e que isso,
aliado a confiança entre ambos, só serviu
para melhorar a vida dos bomrepousenses

e sabe que a união entre o Prefeito
Messias e seu vice, Hélio José de
Andrade será a mesma que norteou os
rumos e o desenvolvimento do município
nos últimos oito anos.

Já o Prefeito Messias, agradeceu a
presença de todos, sua família, a Primeira
Dama Ilizabeth e disse que, mesmo com a
crise que o país atravessa, fará de tudo
para que Bom Repouso continue no
caminho certo do desenvolvimento.
Lembrou também a votação expressiva e
tem consciência da responsabilidade  que

isso implica em seu Governo, mas pediu
união a todos e que vai honrar seu cargo
com muita dedicação e esforço para dar
continuidade em tudo que foi melhorado
nestes oitos anos em que esteve ao lado
de Edmilson. “Tivemos o
reconhecimento do nosso trabalho nas
urnas e agora faremos de tudo para que
o povo continue nos apoiando, para que
possamos retribuir com muitos benefícios
para a nossa população”, finalizou
Messsias.

Os vereadores empossados foram:

Bruno Willian Brandão Domingues, Clovis
Vieira da Costa, Ederson dos Santos,
Gilberto Antônio Simões, João Batista da
Silva, João Carlos Brandão, João
Raimundo Brandão, José Sebastião de
Souza e Tercilio Marcelino da Silva.

No dia 02 de Janeiro reuniram-se na
Câmara Municipal para eleição da Primeira
Mesa Diretora desta Legislatura, ficando
assim a composição da mesa: Ederson dos
Santos na Presidência; João Carlos
Brandão de Vice-Presidente e Bruno
Willian Brandão Domingues de Secretário.

Fotos: Gislaine Garcia

Os

principais

momentos

da Posse em

Bom

Repouso

PROMOÇÃO* DA
GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULARA POPULARA POPULARA POPULARA 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.

* À partir de 1.000 cartões

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR666661234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012

DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB Alex

Duas pessoas são presas por direção

perigosa e porte de entorpecentes
Durante Operação Reveillon 2017, a PM avistou veículo VW Amarok entrando

em via de trânsito impedida para a circulação de veículos em decorrência de evento
público a ser realizado no local, que além da não observância da proibição da
circulação pelo citado local, o condutor ainda trafegou pela contramão de direção
o qual ao entrar na via arrancou bruscamente com o veículo e ao prosseguir em
frente, realizou uma manobra em alta velocidade e quase se chocou contra uma
sorveteria sendo que após este fato a Policia Militar conseguiu abordar o condutor
e o passageiro sendo com os mesmos encontrados três invólucros transparentes
contendo em seu interior uma substância com características de maconha. Diante
do exposto, os cidadãos infratores foram presos em flagrante delito, lavradas 03
Aits, o veículo removido de acordo com as infrações e crimes pertinentes ao CTB,
encerrado na Delegacia após as providencias tomadas pela autoridade policial.

Duas mulheres são presas por crime de

lesão corporal e ameaças com faca
A PM foi acionada, via 190, onde populares informaram que uma pessoa estaria

sendo agredida por 02 mulheres, sendo que uma delas estaria de posse de uma
faca. Após relatos do solicitante, a PM deslocou imediatamente ao local, onde as
agressões já haviam cessado e em contato com a vítima, esta alegou que não sabe
o motivo das agressões e que as duas mulheres deram-lhe socos no rosto, chutes
e puxões de cabelo. Ao abordar a primeira autora, esta confessou as agressões e
disse ter sido motivada após a vítima chamar seu filho de ladrão, disse ter batido na
boca da vítima e que não se arrepende. A segunda autora também confessou as
agressões e alegou ter sido motivada após a vítima ter tentado subtrair alguns
pertences de sua bolsa. A vítima negou as alegações das autoras afirmando serem
inverídicos os fatos. A arma branca (faca) foi encontrada em um gramado próximo
ao local dos fatos e foi apreendida. Durante o andamento da ocorrência, as autoras
continuaram ameaçando a vítima dizendo que se fossem presas iam se vingar
quando deixassem a cadeia. Diante do exposto as autoras foram presas em flagrante
e as providências encerradas na Delegacia de plantão.

PM prende autores após terem furtado

uma Smart TV de uma residência
A PM foi acionada e compareceu ao local, onde a vítima relatou que havia se

ausentado da sua residência e ao retornar constatou que a janela que dá acesso a
sala estava aberta e que ao verificar no interior da residência, deu por falta da sua
Smart TV, marca: Philips, 47" polegadas. Testemunhas que trabalhavam próximo ao
local, afirmaram ter visto o infrator entrar na casa sendo este um  menor de idade
bastante conhecido na cidade e no meio policial por diversos delitos, carregando o
televisor e entrar em um  veículo VW Gol, de cor azul com placas da cidade de
Itapeva /MG. Diante das informações a guarnição começou o rastreamento do
menor que foi localizado próximo a sua residência, após a abordagem, o menor
infrator informou que a Smart TV que furtou estaria na casa de um comparsa que
reside na rua Duque de Caxias, no local, foi localizado o VW Gol  utilizado no crime
e nos fundos da casa a televisão furtada. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão
ao autor (maior de idade) e voz de  apreensão ao (menor de idade). O veículo foi
apreendido e removido ao pátio credenciado e a ocorrência encerrada na Delegacia
de Polícia.

PM prende andarilhos agressores no

Terminal Rodoviário
Um Policial Militar lotado em Borda da Mata desembarcava de um ônibus no

Terminal Rodoviário da cidade, quando foi solicitado por populares que relataram
que havia uma briga no local, sendo que verificou que um senhor alegava ter sido
agredido por um andarilho com um pedaço de pau. Nesse momento o andarilho
suspeito foi abordado e localizado com o mesmo o pedaço de pau utilizado na
agressão, sendo a ele dada voz de prisão pelo crime de lesão corporal. Na sequência
dos fatos, uma mulher que acompanhava o andarilho interveio na ocorrência,
tentando agredir a vítima novamente, sendo imediatamente contida, vindo a reagir
com agressões contra o Policial Militar tentando sair do local sendo abordada e
novamente reagindo com agressões contra o policial que precisou utilizar-se de
técnicas de imobilização e uso progressivo da força contendo firmemente a agressora.
Com a chegada da Guarnição Policial, os autores foram conduzidos na viatura
policial, no entanto, a autora continuava resistindo com agressividade tentando
desferir chutes contra a equipe policial. Na sequência dos fatos o casal de autores
foi preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal resistência e
desobediência, sendo estes conduzidos para a Delegacia de Polícia para as
providências cabíveis.

“Se vocês estão cansados dos políticos, pegue uma prancheta,
coloque debaixo dos braços, sai colhendo assinaturas e candidate

você mesmo”,  foi o que disse o Presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, em seu último discurso como Chefe da Nação.

Ou seja, ao invés de ficar reclamando, apresente propostas e tenha
coragem de mostrar ao povo. Se não vencer,  você estará com a

consciência tranquila que fez sua parte.
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Posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Borda da Mata

No dia 7 de janeiro, João Raimundo Francisco da Silva(João

Barbinha) comemorou o aniversário de um aninho do seu Neto,

João Pedro Guimarães Silva, ao lado de seus familiares.

Parabéns João Pedro!!!

Aniversário

Por que é preciso preservar?

É preciso preservar o meio ambiente porque na terra não habitam apenas os seres humanos. Nela vivem, desde
microorganismos, vírus, bactérias, fungos, até os solos, rochas, as águas, a atmosfera, os vegetais
e os animais. E todos desejam continuar existindo. Mas para que isso aconteça, é necessário que
todo esse ecossistema colabore entre si e interaja em paz. Na verdade todos os seres vivem uns
pelos outros, com os outros, e para os outros, pois tudo tem a ver com tudo, em todos os
momentos, em todos os lugares, e em todas as circunstâncias. Preservar, portanto é um ato de
amor a vida e respeito a toda biodiversidade, preservar é cuidar, proteger e, sobretudo entender
a essencial importância de todos os seres vivos, pois cada um tem a sua função e nesta ordem
não maior ou menor importância, todos tem um papel fundamental e uma função significativa na
construção de um ecossistema. Nós os seres humanos por sermos dotados de capacidade de
raciocínio de inteligência, temos a obrigação de proteger todos os demais seres vivos e o planeta como um todo, pois somos
nós que transformamos, agredimos e danificamos às vezes permanentemente o meio ambiente. Já passou da hora de agirmos
como os outros seres, apenas existindo e respeitando toda biodiversidade.

Leonardo Alex Biólogo/Gestor Ambiental

No dia 1º de Janeiro, às 19h, aconteceu
na Câmara Municipal de Borda da Mata,
a posse do prefeito André Marques, do
seu vice-prefeito, Paulo César e dos onze
vereadores eleitos e reeleitos em
outubro. A cerimônia de posse foi umas
das mais organizadas existidas em Borda
da Mata, num belíssimo cenário, tudo
preparado pela equipe de funcionários
da Câmara Municipal, dirigida pelo seu
Diretor Ruberlei Júnior(Juninho).

A solenidade começou com a chamada
do vereador reeleito para o seu sétimo
mandato Luiz Carlos Pinheiro que
assumiu a Mesa Diretora para presidir a
sessão solene. Após foram chamados
os vereadores: Benedito Delfino de
Mira,  Cláudia Alfano Flauzino, Jair
Antonio de Alvarenga, João Roberto
Pereira, Jorge Pereira Filho, Luiz Antonio
Cardoso Arruda, Luiz Carlos da Silva,
Marcela Mary dos Santos Monteiro,
Moacir Donizete de Carvalho e Waldir
Gomes Bonifácio.

Depois, o vereador Benedito Delfino
e a vereadora Cláudia Alfano
acompanharam a entrada do prefeito
eleito André Marques e a primeira dama,
Patrícia Marcondes Venâncio dos
Santos Marques e em seguida, o
vereador Waldir e a vereadora Marcela
acompanharam a entrada do vice-
prefeito Paulo César e sua esposa, Celly
Maria Leopoldino de Freitas.

Posteriormente, o Presidente abriu a
sessão e convidou a todos para ouvir o
Hino Nacional cantado por Thaísa
Cristina de Paula Santos.

Dando continuidade os vereadores
fizeram o Juramento que diz assim:
“Prometo manter, defender e cumprir a

Lei Orgânica do município, as
constituições da república, de Estado,
observar as Leis e promover o bem geral
do povo bordamatense e exercer meu
cargo sob a inspiração do interesse
público, da lealdade e da honra”. “Em
nome da Lei, a qual me confere este
poder, declaro todos empossados
vereadores deste município de Borda da
Mata, para a Legislatura 2017-2020”,
disse Luiz Carlos Pinheiro.

Foram entregues ao assessor Jurídico
da Câmara os documentos dos
empossados, quando eles assinaram o
Termo de Posse.

A eleição da Mesa Diretora da Câmara
só teve uma chapa registrada que é
composta por: Jorge Pereira Filho –
Presidente; Jair Antonio de Alvarenga –
Vice-presidente; Benedito Delfino de
Mira – Secretário. A chapa foi eleita por
unanimidade.

Assim que que foi eleito Presidente,
Jorginho solicitou que o Prefeito André
Marques e o vice Paulo César fizessem
o Juramento.

“Prometo manter, defender e cumprir
a Lei Orgânica do município, as
constituições da república, de Estado,
observar as Leis e promover o bem geral
do povo bordamatense e exercer meu
cargo sob a inspiração do interesse
público, da lealdade e da honra”, jurou
um de cada vez.

“Diante dos poderes que me conferem
a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei Orgânica do Município,
declaro André Carvalho Marques
empossado como Prefeito desta cidade
e Paulo César de Freitas como vice-
prefeito deste município”, confirmou o

Presidente da Câmara, Jorge Pereira
Filho. E logo após, o prefeito e o vice
entregaram os documentos ao Assessor
Jurídico e assinaram o Termo de Posse.

Depois houve homenagens dos
funcionários da Câmara com entrega de
buquê de flores para as vereadoras
Marcela Mary, Cláudia Alfano, a esposa
do Presidente da Câmara, Malricéia
Coutinho de Souza Freitas, a esposa do
vice-prefeito, Celly Maria Leopoldino
de Freitas e a Primeira Dama, Patrícia
Marcondes Venâncio dos Santos
Marques.

Os vereadores empossados fizeram
seus discursos de agradecimento e
prometendo trabalhar em harmonia para
o bem comum.

O Vice-prefeito, Paulo César fez um
pronunciamento, agradecendo a todos
que direta ou indiretamente
colaboraram com a vitória da chapa;
“vitória maravilhosa e expressiva, com
números incontestáveis e
inquestionáveis, resultado de uma
campanha que tocou o coração e a alma
da maioria dos bordamtenses.”

Agradeceu sua família, esposa Celly,
Tuza, Amanda e seus netinhos Pedro e
Leonardo e também sua mãe Dona Ica,
seus irmãos e seu saudoso pai Dr. João
Batista de Freitas que, com certeza de
um bom lugar ao lado de Jesus, estará
muito orgulhoso do filho, ele que foi
vereador atuante na política local.
Também fez questão de ressaltar que
se sentia muito orgulhoso e honrado
de ser o vice-prefeito de André Marques
e que será um vice extremamente atuante
e participativo nesta administração.
Disse ainda que tinha plena consciência

das dificuldades que iria encontrar, mas
com a intercessão de Nossa Senhora do
Carmo e as bênçãos de Deus, nada seria
impossível e despediu-se, desejando a
todos um Feliz Ano Novo.

O  prefeito, André Marques também
agradeceu sua família, sua esposa
Patrícia, seu filho Antonio, seu pai,
Antonio Claret Marques(Tipão), sua mãe
Nice e todos que colaboram em sua
campanha, citando o nome de todos, com
ênfase para os ex-prefeitos Xikito de
Melo e Nenê Brandão e seu vice Paulo
César.

Depois falou sobre seus colaboradores
na administração citando o nome de
alguns Secretários e Chefes de
Departamento e disse que fará de tudo
para honrar os 5.054 votos de confiança
recebidos. Frisou também que “a nossa
cidade é formada por famílias honradas e
a era da perseguição acabou ali, eu serei
o prefeito de todos”.  Também reafirmou
que não fará milagres e tem consciência
que os todos os problemas não serão
solucionados da noite para o dia, mas já
está lutando para o quanto antes possível
ir amenizando e finalizou dizendo que não
quer ser avaliado por 100 dias de governo,
por seis meses ou um ano. “Quero ser
avaliado pelos meus quatro anos de
mandato, que eu tenho certeza que com
muita luta, a população vai reconhecer o
nosso trabalho”. Ele também lembrou que
foi eleito juntamente com Narcy de Melo,
um dos prefeitos mais jovens de Borda
da Mata ao 31 anos de idade.(Narcy de
Melo foi eleito o mais jovem com 31 anos
e 7 meses de idade e tomou posse com 31
anos e 11 meses e André Marques foi
eleito com 31 anos e 10 meses e

empossado com 32 anos completos, ou
seja, empossados com praticamente um
mês de diferença de idade).

Para encerrar, o Presidente da Câmara,
Jorge Pereira Filho, fez sue discurso de
posse, o qual agradeceu a Deus, à
família, ao povo de Borda da Mata e em
especial, seus eleitores. “A reeleição me
toma de grande alegria, pois ela
representa o reconhecimento do  meu
trabalho, mas aumenta minha
responsabilidade como homem público.
A Câmara deve ser a caixa de ressonância
da sociedade, pois é aqui que são
definidos os destinos de Borda da Mata”
frisou.

Disse ainda que deve agir em harmonia
com o Poder Executivo e Judiciário e
neste mesmo princípio, também deve ter
independência e a Câmara atuará com
absoluta independência sem ideologias
políticas ou cores partidárias. Desejou
sucesso ao novo  prefeito, aos
vereadores e concluiu: “Tenham a
certeza de que tudo farei para honrar o
cargo de Presidente da Câmara”.

A sessão foi encerrada logo em
seguida.

Na Praça Antonio Megale, houve uma
grande queima de fogos e um show com
a cantora Juliana Campos, que segundo
o prefeito André Marques, tudo foi uma
doação de amigos. “Nessa
comemoração, não houve um centavo
de dinheiro público”, disse André
Marques.

Confira os principais

momentos da posse:
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

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

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

O prefeito de Tocos do Moji, Antonio
Rodrigues da Silva, o Vice- prefeito, José
Armando Pereira e os vereadores: Almir
Rogério de Godói, Cecília Maria da Silva
Almeida, Edvaldo Fabrício da Rosa,
Edinalda de Fátima Faria Rosa, Denis
Henrique de Faria, Josué Severino da
Silva, Salvador Leonel da Silva e Virgínio
Batista Pereira Neto eleitos no pleito
2016 tomaram  posse na manhã do
Domingo 1º de Janeiro de 2017, na
Câmara Municipal.

A sessão extraordinária começou por
volta das 10h.

De acordo com o regimento interno
da Casa, a sessão foi presidida pelo
Presidente da gestão anterior, Denis
Henrique de Faria.

Após a posse dos vereadores, foi
realizada a eleição da Mesa Diretora da
Casa, que ficou assim formada:
Presidente - Denis Henrique de Faria,
Vice - Presidente Edvaldo Fabrício da
Rosa, Secretária - Cecília Maria da Silva
Almeida.

Em seguida, o presidente eleito da
Câmara Municipal deu posse ao prefeito
Antonio Rodrigues da Silva e ao vice
José Armando Pereira, que  foram
empossados para seu quarto mandato a
frente da administração pública  de
Tocos do Moji.

As atividades legislativas terão início
no dia 15 de Janeiro.

Posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Tocos do Moji

Solenidade de posse em Tocos do Moji


