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Desde o dia 1º de março
estamos transferindo nossa

Loja do Centro para
Av. Edna Maria nº 960

(Rodovia MG).
Informações(35)3445-1614

Grupo Ipê Materiais de Construção

Tribuna Popular completa
20 anos nesta edição

15/03/1997 - 15/03/2017

Primeiro local do
jornal Tribuna

Popular e abaixo,
as novas

instalações, que
atualmente, além
de jornal, existe a
Gráfica Tribuna

Popular

Interessados em financiamento de casa popular em Borda da
Mata devem responder Pesquisa de Demanda Habitacional

Prefeito André Marques

e vice-prefeito, Paulo

César, sempre buscando

melhoria para a

população  do

município
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Ritmistas de Tocos do Moji somam
na Bateria da Mocidade Alegre em SP

Ritmistas de

Tocos do

Moji na

Bateria

da

Mocidade

Alegre

em SP
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Zona Rural de Bom Repouso recebe
atenção especial neste período chuvoso

Algumas das melhorias na zona rural
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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

FARMÁCIA

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

Carnaval em Tocos do Moji repete sucesso de anos anteriores
O Carnaval 2017 em Tocos do Moji

superou as expectativas com muitos
foliões, os quais dançaram ao som das
marchinhas e se contagiaram com a
Banda Matrix, além de curtirem o
grandioso desfile do Bloco Chuchu
Beleza.

Iniciou-se no dia 24/02, sexta-feira com
o som das tradicionais marchinhas com
os Turrões e seguida som Eletrônico com
o DJ Marcão. No Sábado e domingo às
21h houve arrastão com os Turrões,
quando os foliões dançaram e cantaram.
Após a abertura oficial pelo prefeito
Toninho Rodrigues,  foram quatro noites
de pura diversão onde moradores e
visitantes curtiram as marchinhas
executadas pelos “Turrões”;  seguido
todas as noites pelo som contagiante
da Banda “Matrix” a qual interpretou

vários ritmos, desde o sertanejo ao
suingue das músicas baianas.

Na segunda-feira a noite, o Bloco
“Chuchu Beleza” trouxe para  a avenida
a o enredo “Pra Ver a Banda Passar”
homenageando a Lira Tocosmojiense
que está completando 90 anos, o samba
enredo foi puxado pela cantora Raquel
Tobias acompanhado pelo cavaquinista
Miquéias ao som da bateria “Pura
Energia” do Mestre Nino, num
maravilhoso desfile, com belas fantasias
e carros alegóricos, confeccionado pelo
carnavalesco Dinho e seus auxiliares.

“Agradecemos a todos que direta ou
indiretamente estiveram envolvidos
neste grande evento, a Prefeitura e
Câmara Municipal e a Policia Militar pelo
incondicional apoio”, diz o Secretário de
Cultura, José Vítor da Rosa.

Mais um Carnaval  movimentado em Tocos do Moji

Ritmistas de Tocos do
Moji somam na Bateria

da Mocidade Alegre em SP
Já há quatro anos vivendo em TOCOS

DO MOJI, o Mestre Said da Mocidade
Alegre de São Paulo, vem ensinando e
preparando Ritmistas para o Naipe de
Cuícas em nosso Carnaval pelo Bloco
Chuchu Beleza. O Tempo passou e no
ano passado já levou para somar no
Naipe, o Márcio Flausino (Mestre Nino
da Bateria do Chuchu Beleza) . Com a
excelente preparação e experiência já
acumulada, Said leva então para

abrilhantar a primeira fileira da Bateria
da Mocidade Alegre as Meninas de
Tocos do Moji, Ana Cláudia Rosa,
Caroline Benassi e Rafaela Jennifer
Alves Campos, completando assim,
cinco componentes deste Município
participando diretamente na Bateria de
uma das mais premiadas Escolas de
Samba de São Paulo! Parabéns Tocos
do Moji!

Texto: Said

Ritmistas de

Tocos do

Moji na Bateria

da Mocidade

Alegre em SP

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!
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Departamento de Educação de
Borda da Mata realiza primeiro
módulo do ano com professores
Os professores da Rede Municipal de

Borda da Mata participam a cada 15 dias
de grupos de estudo para
aperfeiçoamento na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra. O primeiro
módulo do ano letivo 2017 reuniu todos
os profissionais da Educação para uma
palestra com a coordenadora de projetos
educacionais, professora Cleide
Moreira, sobre avaliação da
aprendizagem, bem como os fatores para
elaborar as avaliações diárias, semanais
e bimestrais de acordo com o
planejamento e as características das
turmas.

O diretor do Departamento Municipal
de Educação, professor Antônio Carlos

de Rezende, fez a abertura da reunião e
ao final do encontro entregou
pessoalmente a todas as mulheres
presentes um cartão em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, o qual foi
entregue também às funcionárias de
todas as escolas municipais.

Na ocasião, a coordenadora de
logística escolar, professora Michely
Lupércia da Silva Pereira, falou sobre a
oferta de um curso de capacitação sobre
educação especial e inclusiva, que o
município vai oferecer em parceria com
uma especialista no assunto, professora
mestre Luciene Tanaka, e a oportunidade
de os professores se aperfeiçoarem
nesse assunto.

1º Módulo dos

Professores da

Rede de Ensino de

Borda da Mata

Blocos Chuchu Beleza e Caminho do Mé
doam cerca de 300 kg de alimentos ao Lar

Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata
A alegria do Carnaval ultrapassou os

dias de folia e se transformou em ato de
solidariedade aos idosos do Lar
Monsenhor Pedro Cintra em Borda da
Mata. Dois blocos carnavalescos, o
Chuchu Beleza de Tocos do Moji e o
Caminho do Mé de Borda da Mata
arrecadaram e doaram cerca de 300 kg
de alimentos não perecíveis ao Lar.

A entrega de cerca de 130 kg de
alimentos pela comissão do Bloco
Chuchu Beleza aconteceu no dia 08/03/
2017. Os alimentos foram arrecadados
no jogo de futebol realizado no domingo
de Carnaval (26/02/2017) no Estádio
Antônio Bento da Silva (Bentão) em
Tocos do Moji.

Para Vitor Mira, representante do
bloco, o Carnaval não é apenas para a
diversão dos foliões, mas também para
exercer a solidariedade “nos orgulhamos
em poder ajudar o Lar Monsenhor Pedro
Cintra e agradecemos a todos
colaboradores que contribuíram para
realização do Jogo das Piranhas e
também para este gesto filantrópico”.

O Bloco Caminho do Mé de Borda da
Mata doou cerca de 170kg de alimentos
ao Lar na manhã de 09/03/2017. Os
foliões foram convidados pela rede
social do bloco a levarem o alimento não
perecível junto com o valor do abadá no
posto de troca durante os dias de
entrega.

Segundo Antonio Narcy, que
representou a comissão organizadora na
entrega da doação, com o crescimento do
bloco nos últimos anos, percebeu-se a
necessidade de retribuir de alguma maneira
essa alegria do Carnaval ao município “Não
adianta crescer e continuar com um vazio,
faltava uma visão social que de certa forma
contribuísse com nossa cidade. É apenas
o primeiro ano que o Caminho do Mé toma
essa atitude”. A comissão organizadora
do bloco é composta também por Luciana
Megale, Alexandre Delfino e Larissa
Nascimento.

A Prefeitura de Borda da Mata agradece
a iniciativa dos blocos e a adesão dos
foliões às campanhas.

Doação do

Bloco do

Caminho

do Mé

Doação do

Bloco

Chuchu

Beleza

Cemitério de Borda da Mata recebe manutenção
na limpeza e jardinagem da Prefeitura

O Departamento Municipal de Obras de
Borda da Mata realizou no dia 08/03/2017
manutenção na limpeza e jardinagem nas
ruas do cemitério municipal.

Importante estrada do Cervo
recebe manutenção da

Prefeitura de Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata,

seguindo o cronograma do
Departamento Municipal de Obras,
iniciou o trabalho de manutenção e
conservação da estrada que liga o
distrito Cervo a Senador José Bento,
importante via de escoamento de
produtos, principalmente das malharias,
para São Paulo, por ser o acesso mais

rápido até Pouso Alegre. Esta estrada é
conhecida como “estrada da Maria
Amélia”.

A Prefeitura iniciou o trabalho de
conservação pelo “morro do Anísio”.
Nas próximas semanas, as máquinas da
Prefeitura continuam o trabalho nas
estradas do Cervo e do bairro Barro
Amarelo.

Manutenção da

estrada do Cervo a

Senador José Bento

Departamento Municipal de Obras
estabelece calendário para coleta de

entulhos em Borda da Mata
Diariamente, dezenas de reclamações

chegam ao Departamento Municipal de
Obras a respeito do depósito irregular
de entulhos, galhos de árvores, sobras
de materiais de construção e inclusive
lixo doméstico. É preciso
conscientização e colaboração de todos
para que a cidade permaneça limpa e
organizada.

A Prefeitura é responsável pela
fiscalização, coleta do lixo doméstico e
limpeza das ruas, em contrapartida, cada
morador deve colocar o lixo no dia certo
e no recipiente adequado, além de

c o l a b o r a r  c o m  a  l i m p e z a  n ã o
jogando lixo no chão e mantendo
as frentes das casas limpas de mato,
entulhos e outros detritos, os quais
podem entupir as galerias.

Nos casos de limpeza de terreno
e sobras de materiais de construção
em grande quantidade, aconselha-
se ao morador que contrate uma
c a ç a m b a  p a r a  r e t i r a d a  d o s
e n t u l h o s ,  c a s o  n e c e s s á r i o ,  a
Prefeitura vai fazer a coleta em dias
pré-estabelecidos.

Colabore e evite receber multas.
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  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.

* À partir de 1.000 cartões

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

Atletas de Borda da Mata se
destacam em corrida de

rua em Inconfidentes

Três atletas de Borda da
Mata se destacaram em uma
corrida de rua  em
Inconfidentes, alcançado os
três primeiros lugares:  1º -
Kelvin Zanardi; 2º -Elieser; 3º -
Ricardo Kil.

Atleta de Borda da Mata participa de maratona
de 80 quilômetros na Serra da Mantiqueira

O atleta e personal klayton(Coruja) de
Borda da Mata pela primeira vez
participa de uma ultramaratona de
montanha com 80 km de distância
ficando em oitavo lugar na sua categoria
de 30 à 39 anos. Ele poderia ter ido ao
podium,  mas por um problema de
marcação da via caiu de posição, mas
continuará na sua sina nas montanhas
de Minas.

Já o  atleta amigo de treinos e
mecânico Márcio Rogério Silveira
mesmo trabalhando o dia todo em
serviço pesado e treinando somente nas
horas vagas se destacou nos 30km
alcançando o quinto lugar em sua
categoria 40  49 anos.

A ultra maratona que aconteceu no dia
18 de fevereiro com a presença de mais
de 600 atletas. Ela é uma corrida de
montanha nas Serras da Mantiqueira
com 2600 metros de elevação.

Os atletas agradecem  os patrocínios
da Galeria do Coruja, Academia Physical,
Malu Moda Íntima e Policial Ricardo
Brant.
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Carnaval 2017 de Borda da Mata
é animado por artistas locais e blocos

Festa foi produzida com corte de 60% no orçamento

A Prefeitura de Borda da Mata
organizou o Carnaval 2017 com o intuito
de proporcionar aos bordamatenses e
visitantes uma festa organizada, segura,
animada e dentro do orçamento. Para
isso, os artistas locais tiveram destaque
na programação, bem como os blocos
independentes que movimentaram os
dias de folia. Os standartes que
enfeitaram a praça foram produzidos por
artesãs município.

Para produção do Carnaval 2017, a
Prefeitura investiu um terço do valor em
comparação ao ano anterior, o que
representa uma economia de cerca de

60% aos cofres públicos. O prefeito
André Carvalho Marques avalia o
evento “fizemos o carnaval com o pé no
chão, economizamos no que foi possível
e ainda assim proporcionamos uma festa
popular para agradar a todos”.

Os seis blocos do município desfilaram
pela praça. O Bloco da Chita, Bloco Rural
e Maria Sapatão ficaram concentrados
em locais públicos antes do desfile. Os
blocos Caminho do Mé e Corneteiros,
com organização de festas indoor,
também mobilizaram grande público. O
bloco Locomotiva da Alegria apresentou
o tema Cine Teatro São Pedro no samba-

enredo, nas alegorias e fantasias.
A chuva chegou na segunda-feira,

junto com o esperado show da Juliana
Campos, mas em nada atrapalhou. Os
foliões mais corajosos dançaram
debaixo de chuva e outros ficaram nas
tendas montadas na praça até a chuva
passar e então a frente do palco lotou.

O Carnaval contou com o apoio
d a  P o l í c i a  M i l i t a r ,  S e c r e t a r i a
Municipal de Saúde e equipe de
s e g u r a n ç a  c o n t r a t a d a  q u e
prontamente atenderam todas as
demandas durante os cinco dias de
folia.

Alguns

flahes do

Carnaval

de Borda

da Mata

Idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra recebem festa de carnaval

Em Borda da Mata, a folia não foi só
na Praça Antônio Megale, mas também
no Lar Monsenhor Pedro Cintra. Os
idosos tiveram uma tarde diferente na
segunda-feira, 27/02/2017, com
decoração temática, música e visitas de
funcionários da Prefeitura e do

Departamento de Assistência Social.
Entre os presentes, o prefeito André
Carvalho Marques, sua esposa Patrícia
Marcondes Marques, a esposa do vice-
prefeito Paulo Cesar, Celly Leopoldino
e a diretora do departamento de
Assistência Social, Bruna Ruana.

Prefeito André

Marques

prestigiando o

Carnaval no Lar

Monsenhor Pedro

Cintra
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Zona Rural de Bom Repouso recebe atenção especial neste período chuvoso
A Prefeitura de Bom Repouso não para

de trabalhar na zona rural para arrumar
todas as estradas e pontes que foram
danificadas no período chuvoso. Foram
várias que foram feitas em fevereiro e
continuam no mês de março.

Entre elas podemos citar: a ponte
conhecida como do Chico Mariano que

fica no bairro Araújos; a ponte do bairro
Cantuários que já está pronta e liberada;
a ponte conhecida como Zé Hildeu no
bairro Brandões que também está
pronta.

Além das pontes, as estradas rurais
também estão recebendo cascalhamento
para que os produtores e moradores

possam trafegar normalmente, mesmo
com as chuvas. Entre as principais
estradas, vale destacar a estrada(serra
Capelinha – Bueno Brandão) que ficou
em ótimas condições; a estrada Damázios
– Marques – Rodrigues; a estrada dos
Brandõeszinhos; a estrada dos Rosas até
a Divisa com Senador Amaral.

No dia 07 de março, começou a
recuperação da ponte do bairro
Rodrigues, que em breve estará em ótimas
condições como todas as outras já
prontas.

O prefeito Messias, o vice-prefeito
Helinho e o Presidente da Câmara
Éderson dos Santos, que estão

acompanhando as obras de perto,
agradecem a população por compreender
que no  período das chuvas acontecem
muitos imprevistos, mas o trabalho da
administração está sendo árduo para
recuperar todas as pontes e estradas que
foram danificadas pelo alto volume de
chuva no município.

Ponte dos Araújos Ponte dos Brandões

Ponte dos Brandões Ponte dos Cantuários

Ponte dos Cantuários Ponte Zé Hildeu Estrada dos Brandõeszinhos

Estrada que liga a Bueno Brandão Estrada Capelinha

Estrada Capelinha Estrada dos Rosas

Estrada dos

Rosas

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Fotos:Ederson dos Santos
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL RURAL

PESSOA
FÍSICA EXERCÍCIO

DE 2017
A Confederação da Agricultura e

Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais com base no
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1.971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural – CSR,
em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais,
pessoas físicas, que possuem imóvel
rural, com ou sem empregados e/ou
empreendem, a qualquer título,
atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e
“c” do citado Decreto-lei, para
realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2017,
devida por força do Decreto-lei 1.166/
71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT.
O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 22 de maio
de 2017, em qualquer estabelecimento
integrante do sistema nacional de
compensação bancária. A falta de
recolhimento da Contribuição Sindical
Rural – CSR, até a data do vencimento
(22 de maio de 2017), constituirá o
produtor rural em mora e o sujeitará ao
pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da
CLT. As guias foram emitidas com base
nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- SRFB, remetidas, por via postal, para
os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a
CNA e a SRFB. Em caso de perda, de
extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o
contribuinte deverá solicitar a emissão
da 2ª via, diretamente, à Federação da
Agricultura do Estado onde tem
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes
da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente,
pela internet, no site da CNA:
www.cnabrasil.org.br. Eventual
impugnação administrativa contra o
lançamento e a cobrança da
Contribuição Sindical Rural - CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da guia, para a sede da
CNA, situada no SGAN Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília -
Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou
da Federação da Agricultura do seu
Estado, podendo ainda, ser enviada via
internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA,
pelas Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais.

Brasília,  15 de março de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG
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Indivíduos são surpreendidos usando drogas em local público
durante o Carnaval e são presos

Durante patrulhamento preventivo na Praça Antônio Megale, centro de Borda da
Mata onde ocorria o evento Carnaval/2017, a PM recebeu informações anônimas de
populares que dois indivíduos estariam em atitudes suspeitas, sendo  que um
usava camiseta verde e o outro  blusa vermelha, ambos de cor negra, que estariam
fazendo consumo de drogas livremente na presença de várias pessoas. Ao serem
avistados consumindo o que aparentemente seria entorpecentes, os suspeitos  foram
submetidos a busca pessoal e com o autor A.H.C, foi encontrado uma arma branca
(Canivete) no bolso da calça e com o autor A.M.S.  um artefato conhecido por
“Dichavador com desenhos da folha de Cannabis Sativa (Maconha),  utilizado para
o preparo de cigarros.  Em ambas as mãos de A.M.S.  haviam ainda tatuagens com
a mesma figura da   folha Cannabis Sativa. Dentro do “Dichavador” apreendido,
havia uma pequena porção de substância esverdeada aparentando ser maconha.
Diante do exposto, os cidadãos infratores foram presos, sendo preservado todos
os direitos e as garantias individuais, os objetos foram apreendidos sendo
encaminhados para a delegacia junto com os autores para as demais providências.

Cidadão arruaceiro é preso após
desacato, desobediência e resistência

Durante patrulhamento no carnaval/2017 o autor, D. O. S. passou pela equipe
policial que estava de serviço e junto com outros indivíduos não identificados
proferiu dizeres desqualificastes contras os policiais, sendo ao autor dada a ordem
legal de parada momento em que o mesmo fez um gesto obsceno e saiu correndo.
Após o desacato e a desobediência, os policiais militares conseguiram alcançar
D.O.S. que veio cair ao solo resistindo à abordagem com socos e pontapés,
incorrendo em mais um crime o de resistência, porém o autor foi dominado pelos
policiais militares com o uso de força física legal, proporcional necessária e técnicas
de imobilização, sendo finalmente algemado e contido. Durante todo andamento da
ocorrência o autor foi acompanhado por uma testemunha sendo todos os seus
direitos e garantias individuais preservados e o mesmo foi conduzido até o pronto
socorro, no  local foi medicado e posteriormente para a Delegacia de plantão na
cidade de  Ouro Fino onde foram tomadas todas as providências cabíveis junto a
autoridade policial.

Infrator é preso por porte de entorpecentes
Durante operação antidrogas, a PM abordou o auto M.A.M. em local ermo e

conhecido por se tratar de lugar frequentado por usuários e traficantes de
entorpecentes. Com M.A.M., foram encontradas algumas porções de uma substância
semelhante à Maconha, estando estas dentro de um maço de cigarros. Indagado
sobre a origem do entorpecente, o autor relatou que tinha adquirido a droga  na
cidade de Pouso Alegre e que  era para seu uso pessoal, relato este que
costumeiramente os autores de tráfico utilizam na tentativa de dificultar os trabalhos
policiais de combate ao tráfico. Em sequência o autor foi preso em flagrante delito e
a ocorrência encerrada na delegacia de plantão.

Após muitas agressões vítima denúncia companheiro
Após solicitação via 190, a PM compareceu à Rua Francisco A. Sobreiro, centro,

onde segundo relatos da vítima Sra. S.A.V. seu companheiro L.S.S. havia lhe agredido
com socos e chutes e ainda quebrado seu aparelho de celular, que vem sofrendo
agressões do autor há aproximadamente seis anos, que em outras ocasiões chegou
a ser agredida com objetos perfuro cortantes (facas e outros). E que nesta data após
discussões o autor muito exaltado e agressivo, desferiu um golpe com uma maquina
de barbear contra o abdômen de S.A.V. causando hematomas. A vítima ainda relatou
que seu companheiro, constantemente faz ameaças de morte e agressões
psicológicas tratando a mesma com palavras de baixo calão, falta de respeito e
dignidade. Diante do exposto o agressor foi localizado pela PM e preso sendo
preciso uso de força física proporcional para contê-lo uma vez que o mesmo resistiu
à prisão. A Vítima encaminhada ao hospital para ser medicada as providências
adotadas de acordo com a “Lei Maria da Penha” - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006  e a ocorrência encerrada na delegacia.

Agressão contra mulher acaba em prisão no Distrito do Cervo
Acionada via 190, a PM compareceu ao Distrito do Cervo, onde segundo relatos

de testemunhas, a Sra. T.M.R. estaria presa dentro de casa onde sofria agressões e
ameaças do seu marido J.V.S. Após localizar a referida residência e em contatos com
a Sra. T.M.R. a mesma alegou que havia sido agredida por seu marido e que sentia
muitas dores no braço. A residência estava toda remexida com vários objetos
quebrados e caídos no chão. Ao notar a presença da Polícia Militar o autor tentou
evadir-se correndo sendo abordado a duas ruas do local onde foi dominado através
de técnicas policiais, imobilizado e preso. O autor declarou ter agredido sua esposa
com uma panela e que os motivos foram por que a mesma havia mudado o canal da
TV sem sua autorização e que tentou agredi-la na cabeça, porém a vítima ao se
defender do golpe com o braço veio a sofrer as lesões. Diante do exposto o autor foi
preso com base “Lei Maria da Penha” - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006  a vítima
encaminhada ao pronto atendimento municipal e a ocorrência encerrada na delegacia
de policia.

Mulher informe-se esteja
sempre prevenida, neste Dia
Internacional das Mulheres
fique por dentro do que é a

Lei Maria da Penha

O que é a Lei Maria da Penha?

Lei Maria da Penha é o nome dado a uma
legislação brasileira que garante a proteção das
mulheres contra qualquer tipo de violência
doméstica, seja física, psicológica, patrimonial
ou moral.

A lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
popularmente conhecida como Lei Maria da
Penha, alterou o Código Penal brasileiro,

fazendo com que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a
prisão preventiva decretada, caso cometam qualquer ato de violência doméstica
pré-estabelecido pela lei.

Denuncie, ligue 190 ou disque 180.
“Homem de verdade não bate em mulher”

Por sua inumerável forma de
participação e atividade dentro da
sociedade, com forte influência nas
decisões das políticas de
desenvolvimento, quer direta ou
indiretamente, a mulher não pode ficar
à margem da causa ambiental, ao
contrário ela está relacionada
diretamente a ela e consequentemente
ao desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento das sociedades
ocidentalizadas, principalmente, tem
trazido à mulher melhores condições de
vida e reconhecimento do papel de

A mulher e a questão ambiental
importância fundamental que exerce na
vida das nações, o que é facilmente
perceptível com a realização de
conferências nacionais, regionais e
mesmo internacionais sobre o tema.

Todos estes avanços nos direitos da
mulher colocaram-na em muitos países
no primeiro plano, com condições
pessoais e políticas de lutar pelos
principais temas e questões humanitário-
sociais e ambientais.

Nestas últimas (ambientais) as
mulheres vêm se destacando com
atuações em prol das florestas, do

desenvolvimento sustentável, da cultura
e notadamente pelos direitos dos
animais Muitas Promotoras de Justiça
também têm atuado na preservação
ambiental ajuizando ações civis públicas
ambientais, assim como advogadas têm
tomado a dianteira nas comissões de
meio ambiente da Ordem dos
Advogados do Brasil.

Nas associações de defesa do meio
ambiente em geral, também temos visto
a atuação crescente da mulher.

Leonardo Alex Biólogo/Gestor

Ambiental

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!!!

Funcionárias da Prefeitura
participam de evento

comemorativo pelo Dia
Internacional da Mulher

O Departamento de Assistência Social
da Prefeitura de Borda da Mata em parceria
com a Polícia Militar, realizou na manhã de
8 de março evento comemorativo ao Dia
Internacional da Mulher. Um café da manhã,
uma palestra sobre a Lei Maria Penha com
o sargento Rodirlei e entrega de rosas às
mulheres foram as ações realizadas.

Além das funcionárias, participaram a
policial civil Carla e as esposas do prefeito
e vice-prefeito, Patrícia e Celly,
respectivamente. Os soldados Infante e
Túlio Azevedo, do destacamento da Polícia
Militar em Tocos do Moji fizeram uma
apresentação musical após a fala do
Sargento.

Prefeitura e Polícia Militar
entregam rosas às mulheres do
Lar Monsenhor Pedro Cintra

Logo após a palestra para funcionárias no
Clube Literário, os representantes do
Departamento de Assistência Social e a

Polícia Militar foram ao Lar Monsenhor Pedro
Cintra, onde entregaram rosas às senhoras
que vivem no Lar e também às funcionárias.

Prefeitura de Borda da
Mata inicia fiscalização de

terrenos sem muro e calçada
Os proprietários de terrenos em Borda

da Mata devem realizar a construção de
muro e calçada e dessa forma, se
adequarem às normas do Código de
Posturas do Município, Lei n° 506/1967,
alterada pela Lei 1.679/2011, a qual diz
que os proprietários precisam manter os
terrenos limpos, livres de mato e/ou lixo,
com muro e calçada.

O Departamento Municipal de Obras
da Prefeitura reforça que as construções
de rampas, degraus, muretas ou
quaisquer obstáculos nas calçadas

devem ser adequados de forma que
garanta trânsito, acessibilidade e
seguridade às pessoas sadias ou
portadoras de deficiência física,
a l ém de  durab i l idade  e  f ác i l
manutenção, conforme redação do
Código de Obras e Edificações de
Borda da Mata (Lei 1.205/1998),
Capítulo VI, Artigo 47, parágrafos
1º, 2º, 3º e 4º.

Os  p ropr i e t á r ios  que  não  se
adequarem se rão  no t i f i cados  e
estarão sujeitos a multa.

Equipes da Estratégia Saúde
da Família de Borda da

Mata participam de
treinamento e avaliação

As seis equipes de Saúde da Família
em Borda da Mata, das Unidades Básicas
de Saúde dos bairros Centro, Santa Rita,
Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz e
dos distritos Cervo e Sertãozinho,
receberam treinamento do PMAQ-AB
(Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica) na sexta-
feira, 24/02/2017. A reunião comandada
pela secretária de saúde Rosaly Esther

Vilas Boas Matozzo e pela enfermeira
responsável pelas ESF do município,
Silmara Rodrigues Pereira, teve como
objetivo incentivar os gestores e as
equipes a melhorar a qualidade dos
serviços de saúde oferecidos aos
cidadãos. Para isso, o treinamento propõe
um conjunto de estratégias de
qualificação, acompanhamento e avaliação
do trabalho das equipes de saúde.

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

Alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação infantil da
Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji recebem o Livro Didático

 Integrado (LDI), do Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo
Foram distribuídos os Livros Didáticos Integrado, do Sistema Aprende Brasil da

Editora Positivo nos Anos iniciais e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino
de Tocos do Moji.

Receberam os Livros os alunos da Educação infantil (G4 e G5) e os alunos de 1º
ao 5º ano. Participaram da entrega, o Prefeito Toninho Rodrigues, o Diretor do
Departamento Municipal de Educação, Ernane Aparecido da Silva, a Supervisora
da Rede Municipal de Ensino, Sandra Tereza de Jesus P. Silveira, as Coordenadoras
Silvia Marli de Souza, Kedimiler Maria da Silva, Rosangela Maria de Alvarenga, as
secretárias escolares, Flávia de Fátima Nogueira, Betânia Aparecida da Silva, Márcia
de Fátima Alves e os professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.

O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji agradece imensamente
ao Prefeito Toninho Rodrigues pelo o empenho e dedicação ao ensino no Município.

Entregados
livros do

Sistema de
Ensino

Aprende Brasil
da Editora
Positivo

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

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

Borda da Mata recebe academia
da saúde e 250 mil reais para

investimento na saúde municipal
O prefeito André Carvalho Marques

e a secretária municipal de Saúde de
Borda da Mata, Rosaly Esther Vilas
Boas Matozzo, estiveram no escritório
do deputado federal Rodrigo Pacheco
(PMDB), em Belo Horizonte, em 23/
02/2017,  para receber  recursos

destinados por emenda parlamentar
ao município: uma Academia da Saúde
e 250 mil reais para investimento na
saúde municipal.

Também esteve no escritório do
deputado, o presidente do PMDB em
Borda da Mata, Pedro Brandão.

Interessados em financiamento
de casa popular em Borda da

Mata devem responder Pesquisa
de Demanda Habitacional

Para identificar a demanda do público
interessado em adquirir uma moradia
financiada e como parte da ação da
Prefeitura de Borda da Mata em viabilizar
a construção de casas populares pela
Cohab no município, a Companhia
disponibiliza um questionário que deve
ser preenchido e entregue no Caixa Aqui
da Juliana (questionários estão
disponíveis no Caixa Aqui) com as
respostas de próprio punho. Trata-se de
pesquisa e não de cadastro.

A pesquisa teve início em 03 de março

e se encerra em 24 de março de 2017.
Todos os dados colhidos serão
tabulados e enviados à Cohab Minas
para estudo do público interessado em
Borda da Mata. De posse dos dados
levantados na pesquisa, a Cohab vai
elaborar um documento contendo a
análise de viabilidade social do
empreendimento habitacional, com
base no déficit habitacional do
município, renda per capta da
população, perfil socioeconônimo, entre
outros fatores.

Prefeitura de Borda da Mata realiza
primeira audiência pública de 2017

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
a Audiência Pública da Comissão de Finanças, Orçamento
e Fiscalização tem o objetivo de avaliar o cumprimento
das metas fiscais do Poder Executivo a cada quadrimestre,
bem como apresentar os valores de arrecadação
municipal, valores investidos em saúde e educação, por
exemplo, entre outros dados.

A primeira reunião de 2017 aconteceu em 24 de fevereiro
com o relatório apresentado pelo diretor de Controle
Interno da Prefeitura, Gustavo Pereira de Oliveira. No
decorrer do ano, acontecem três audiências públicas.

Estiveram presentes funcionários dos departamentos
de Obras, Educação, Finanças, Jurídico e Saúde da
Prefeitura e os vereadores Jorginho e Marcela.

Audiência Pública na Câmara Municipal

Atendimento da Polícia Militar nos
distritos de Borda da Mata tem

objetivo de aproximar comunidade
 Procedimentos administrativos são feitos na viatura

Os distritos de Borda da Mata recebem
o apoio da Polícia Militar nas ruas e todos
procedimentos administrativos são
feitos na viatura, dessa forma, devido
ao baixo efetivo no município, o posto
policial que existe no Cervo não conta
com plantão fixo e diário de policiais
militares. Hoje, os plantões acontecem
na sede da PM em Borda da Mata.
Segundo o Sargento Rodirlei,
comandante do 5º Pelotão de Borda da
Mata, o Governo do Estado deve
designar mais policiais para o município
para reforçar o efetivo nos próximos
meses.

No Cervo, onde há uma casa do
município com a logomarca da PM, a
mesma por estar sem uso por falta de
efetivo suficiente, está sendo utilizada
como apoio aos funcionários da
Prefeitura de Borda da Mata para
armazenamento de ferramentas e
máquinas. O sargento esclarece que as
visitas periódicas ao distrito têm o intuito
de aproximação com a comunidade e
todo o serviço é feito na rua e na viatura.

Em fevereiro de 2017, o prefeito André
Carvalho Marques se encontrou com o
subchefe da Assessoria de Relações

Institucionais da Polícia Militar de
Minas Gerais, tenente coronel Aurélio,
para entregar ofício endereçado ao
coronel Helbert Figueiró, comandante
geral da PMMG, em Belo Horizonte, para
solicitar maior efetivo de policiais no
município, em decorrência das baixas
realizadas por conta de aposentaria e
transferências recentes. Há ainda um
projeto para implantação de patrulha
rural municipal em parceria com os
produtores rurais para reforçar o trabalho
de segurança nos distritos junto a
Polícia Militar.

Departamento Municipal de
Obras realiza manutenção em
ponte no distrito Sertãozinho

O Departamento
Municipal de Obras de
Borda da Mata executou
serviços de manutenção
em uma ponte da zona
rural no distrito
Sertãozinho para garantir
a segurança dos
moradores. O serviço foi
realizado em 08/03/2017.

Ponte no Distrito

do Sertãozinho


