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“Os serviços  nas estradas rurais são  constantes  e  seguem o
cronograma do Departamento de Obras para atender todas as
localidades”, é  o que afirma o Prefeito André Marques de Borda da Mata
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Grupo Ipê Materiais de Construção
MGM e Sasazaki - Maxim

Ar com até 50% de
desconto à vista

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

Telefones:(35)3445-1614
                    (35)3445-1882
                      (35)3445-1413

E-mail: ipetintaseacabamentos@hotmail.com

No Mês da Mães
confira nossas

novidades em pisos
e porcelanatos
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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
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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!

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

Caminho da Prece entre Jacutinga e Borda da
Mata atrai mais de 250 peregrinos em abril

A nova rota de peregrinação Caminho
da Prece, que liga Jacutinga até a
Basílica de Nossa Senhora do Carmo em
Borda da Mata trouxe mais de 250
peregrinos e turistas para percorrerem
71 quilômetros de trilhas e contato com
a natureza. 

 Nos dias 8 e 9, foi realizado a
Caminhada Oficial de aniversário do
Caminho e no dia 22 de abril o Caminho

da Prece recebeu pelo segundo ano
seguido, uma etapa do Circuito Brasileiro
de Cicloturismo.

Outros grupos também aproveitaram
os feriados do mês para percorrerem e
conhecerem o Caminho da Prece.

O Caminho da Prece se inicia na Praça
Delfim Moreira no centro de Jacutinga e
por trilhas e estradas rurais segue
passando pelo Bairro Peitudos e Ponte

Preta, pertencentes a Ouro Fino-MG,
chegando até o centro de Inconfidentes.
Em seguida o Caminho passa pelos
bairros Paredes e Moji, pertencentes a
Tocos do Moji, chegando a Borda da
Mata pelo bairro Santa Rita até a Basílica
de N. S. do Carmo.

 Mais informações: 
www.caminhodaprece.com.br 

Etapa do Circuito Brasileiro do Cicloturismo

Ciclista de Borda da Mata fica
em 22º lugar em uma das

provas mais importantes do país
No dia 09 de abril, o atleta Ramirez

Sousa Medeiros participou de uma
prova de ciclismo em Campos do
Jordão que é uma das melhores no
cenário nacional.  A prova contou com
a presença de mais de 700 atletas,
dentre eles atletas olímpicos como
Jucas Kaufman, Ricardo Psheidt,

Daniel Grossi e Bruno Lemes.
Ramirez chegou em 22º na categoria

pro/elite, que são 55km com 1500 de
ganho de elevação.

O atleta aproveita para agradecer
seus patrocinadores que são a
Academia Studio Fitness e Café da
Bisa.

Ramirinho em
Campos do
Jordão

Bom Repouso participa da
Taça EPTV de Futsal e da

Copa Alterosa de Futebol Amador
A Taça EPTV de Futsal Sul de Minas

comemora sua 28ª edição, Em 2016,
Campanha levou a melhor e conquistou
seu segundo título. Agora muitas
equipes já se prepararam para buscar o
troféu da competição, uma das mais
tradicionais da modalidade no interior
de Minas Gerais. Somente uma equipe
por cidade pode participar. Os
jogadores não podem ser federados.

Bom Repouso é uma das equipes
participantes. A abertura foi no dia 08
de abril e a final será no dia 24 de
junho.

Além da Taça EPTV, Bom Repouso
também está participando da 1ª Copa
Alterosa de Futebol Amador. A Copa
teve início no dia 26 de março e as duas
partidas finais estão marcadas para os
dias 11 e 18 de junho. 

Diretor do Departamento de
Esporte de Borda da Mata vai a
Belo Horizonte pleitear recursos

O chefe do Departamento de Esporte
e Lazer de Borda da Mata, Thiago
Palmeira de Senna Lima, esteve em Belo
Horizonte no dia 25/04, onde se
encontrou com o secretário de Estado
de Esportes, Ricardo Alexandre Sapi, e
participou do seminário sobre ICMS
Esportivo. As ações do professor Thiago
tem o objetivo de angariar recursos e
parcerias para desenvolver e alavancar
o setor de esportes em Borda da Mata.

Thiago em Belo Horizonte

Borda da Mata e Tocos do Moji recebem mais dois
policiais militares cada um para reforçar o efetivo

No dia 03/05/2017, na sede da 12ª
Companhia Independente de Polícia
Militar, na cidade de Ouro Fino,
aconteceu a solenidade de apresentação
dos novos soldados.

O evento contou com a apresentação
de 33 novos militares que atuarão na
área de abrangência da 12ª Cia Ind. PM
que incluem nove cidades da região.

O Comando da Polícia Militar da 12ª
Cia Ind. PM, Major Márcio Coelho,
ressaltou a importância destes novos
homens e mulheres. “São militares
recém-formados na Companhia Escola
de Pouso Alegre que vem pra somar no
combate do Crime em nossa região.
Pretendemos reativar com a chegada
deles o Policiamento preventivo e
ostensivo da nossa Zona Rural além de
criar o policiamento com motocicletas e
em médio prazo a Equipe Tático Móvel”.

Tocos do Moji recebeu dois novos

militares recém-formados e Borda da
Mata dois que já contam com
experiência de outras frações em que
serviam. Ambos começaram as
atividades na tarde do dia 04/05/2017.

O comandante do 5º Pelotão da Polícia
Militar de Borda da Mata, 2 Sgt Rodirlei
Almeida, destacou a importância destes
homens para as
cidades de Borda
da Mata e Tocos
do Moji as quais
sofreram grande
perda de efetivo
nos últimos anos.

“Os novos
militares recém-
f o r m a d o s
somados aos
nossos valorosos
e dedicados
policiais que aqui

já trabalham com certeza prestarão um
serviço de qualidade para a sociedade
visando sempre sermos reconhecidos
como referência na produção de
segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em
Minas Gerais”, frisou Sargento Rodirlei
Almeida
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,
lanches,
bolos,

brioches
e muito
mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

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

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

 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

Equipes da EMBBC e EELAM vão representar
Borda da Mata na segunda etapa dos JEMG

-Duas escolas se destacaram na etapa
municipal dos JEMG (Jogos Escolares
de Minas Gerais) em Borda da Mata: a
Escola Municipal Benedita Braga Cobra
com três equipes classificadas e a Escola
Estadual Lauro Afonso Megale com três

equipes classificadas também.
No Módulo I (alunos-atletas nascidos

em 2003, 2004 e 2005), o Grupo representa
em todas as categorias disputadas:
futsal, handebol feminino e handebol
masculino. No Módulo II (alunos-atletas

nascidos em 2000, 2001 e 2002), a EELAM
venceu nas três categorias: futsal,
handebol feminino e handebol masculino.

A etapa microrregional dos JEMG
acontece em Extrema do dia 29/05 a 04/
06.

Handebol Masculino Módulo I - EMBBC Handebol Masculino Módulo II - EELAM

Handebol Feminino Módulo I - EMBBC Handebol Feminino Módulo II - EELAM

Futsal Módulo I - EMBBC Futsal Módulo II - EELAM

Escolas de Borda da Mata
disputam etapa municipal dos

Jogos Escolares de Minas Gerais
Cinco escolas disputaram os Jogos

Escolares de Borda da Mata no
Poliesportivo durante os dias 02/05/2017
a 04/05/2017: Grupo (Escola Municipal
Benedita Braga Cobra), o EELAM
(Escola Estadual Lauro Afonso Megale),
o Colégio Nossa Senhora do Carmo, a
Escola Estadual Pio XII do Cervo e a
Escola Dom Otávio Chagas de Miranda
do Sertãozinho. As modalidades
disputadas foram futsal e handebol
masculino e feminino nos módulos I e
II.

Na solenidade de abertura dos jogos,
estiveram presentes o prefeito André
Carvalho Marques, o chefe do

Departamento de Esportes e Lazer,
Thiago Palmeira de Senna Lima, o diretor
do Departamento de Educação, Antônio
Carlos de Rezende, o vereador Luis
Antônio representando a Câmara de
Vereadores, a Polícia Militar, os diretores
de cada escola participante, professores
e alunos.

Antes dos jogos começarem
aconteceu apresentação de dança das
alunas do sexto, sétimo, oitavo e nono
anos e também das balizas do Grupo. As
equipes vencedoras nas modalidades da
etapa municipal vão disputar a etapa
microrregional dos Jogos Escolares de
Minas Gerais em Extrema.

Etapa Municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais

Biodiversidade
22 de maio comemora-se o Dia internacional da Biodiversidade proclamado

pelas Nações Unidas com o objetivo de aumentar o grau de conscientização  e
conhecimentos acerca da biodiversidade.

E O QUE É BIODIVERSIDADE?
O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve a riqueza e a

variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os microrganismos fornecem
alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser
humano. A biodiversidade é formada por espécies vivas que compreende plantas,
animais e micro-organismos, que povoam desde as profundezas dos oceanos até
as mais altas montanhas. É composta por uma enorme diversidade de espécies
compreendidas como indivíduos semelhantes, com capacidade para se reproduzir
entre si e naturalmente. O número de espécies vegetais e animais apresentam
maior concentração nas áreas tropicais do planeta. Calcula-se que no Brasil estão
concentrados 2/3 das espécies de plantas e animais existentes na superfície da
Terra, constituindo a região de maior biodiversidade do mundo.

Leonardo Alex Biólogo/Gestor Ambiental

Cerca de 55 crianças participam das atividades
realizadas pelo Cras de Borda da Mata

Durante o mês de abril, o Cras Sebastiana Marques trabalhou o tema “O papel da família” com as crianças no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Na sede do Cras que fica na Rua Salvador Orlandi, no  Centro, 22 crianças são atendidas e no anexo do bairro Santa Cruz, 35
crianças participam das atividades de convivência.
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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!!!

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

Departamento Municipal de Obras de Borda da Mata realiza manutenção em ruas, estradas e praça

Entre outras ruas do município
que vem recebendo manutenção
pela Prefeitura, no início do mês de
maio, a Rua João Beraldo que liga
o Centro ao bairro Santa Rita e a
Av e n i d a  J o ã o  O l i v o  M e g a l e

Banco estragado e já arrumado Estrada do bairro Gaspar Estrada do bairro Fartura

receberam manutenção na capina
n o s  m e i o s - f i o s  e  c a n t e i r o s ,
respectivamente. A Rua Capitão
Cipriano de Castro, na entrada do
b a i r r o  S a n t a  E d w i r g e s ,  t e v e
intervenção do Departamento de

Obras para o acerto no nível das
pedras, e dessa forma melhorar o
escoamento das águas pluviais. Na
Praça Alvarina Pereira Cintra, os
b a n c o s  q u e b r a d o s  f o r a m
restaurados e recolocados no local.

Nas estradas rurais, os bairros
Gaspar  e  Far tura  receberam as
máquinas da Prefeitura nas últimas
semanas. Desde o início do ano, o
Departamento de Obras já esteve
também no Sertãozinho, Serrinha,

Boca ina ,  Água  Quente ,  Cafua ,
Cervo, Barro Amarelo e Contendas.
O s  s e r v i ç o s  s ã o  c o n s t a n t e s  e
seguem o cronograma de serviços
do  Depar t amen to  pa ra  a t ende r
todas as localidades.

Alimentos arrecadados no rodeio de Borda da Mata
são destinados a instituições e famílias carentes

Cerca de seis toneladas de alimentos
não perecíveis foram arrecadadas no
primeiro dia da Festa do Peão de Borda
da Mata. As doações foram destinadas
para o Lar Monsenhor Pedro Cintra,
Creche Madre Tereza de Saldanha, Cemei
Ana Maria Cabral dos Santos,
Vicentinos e Apae, além de cerca de 50
cestas básicas entregues a famílias
carentes.

Os alimentos foram organizados por
ordem de vencimento para atender a
demanda de consumo e o estoque está
gerenciado para atender as instituições
a médio prazo.

Alimentos
arrecadados
 no rodeio

Beneficiários do Bolsa Família em Borda da
Mata participam de palestra com psicólogo

O Cras Sebastiana
Marques reuniu os
beneficiários do Bolsa
Família em Borda da Mata
para uma palestra sobre “O
papel da família” com o
psicólogo Valdecir Vieira no
dia 27/04 na Escola
municipal Benedita Braga
Cobra. 154 famílias
participaram.

Psicólogo Valdecir Vieira

Parcela única do IPTU 2017 de
Borda da Mata com 10% de

desconto vence dia 19/05
Os carnês do IPTU 2017 já começaram

a ser distribuídos pelos Correios aos
contribuintes de Borda da Mata. A
parcela única com desconto de 10%
vence no dia 19/05/2017. O IPTU também
pode ser pago em três parcelas, sendo o
vencimento em 22/05, 22/06 e 24/07.

É importante ressaltar que o
contribuinte que não receber o carnê de
IPTU até o dia 15/05 e quiser fazer o

pagamento da parcela única que é até o
dia 19, pode pegar a segunda via na
Prefeitura, no Setor de Tributos.

Outra informação importante é que o
pagamento da parcela única com
desconto de 10% somente pode ser feito
até o dia 19/05, a partir dessa data não
existe a possibilidade de pagamento com
desconto, somente o pagamento do
valor integral.

Data de vencimento da conta de
água e esgoto dos distritos Cervo

e Sertãozinho são alteradas
O vencimento que era no final do

mês agora é sempre no dia 10 de cada
mês subsequente ao do lançamento.
A alteração vai simplificar para o
contribuinte e agilizar o serviço da
Prefeitura, pois muitos dos moradores
dos dois distritos só vêm em Borda

da Mata na primeira semana do mês
por conta do banco e então era
preciso ir até a Prefeitura pedir a
segunda guia e pagar os juros. A
alteração foi regulamentada pelo
Decreto nº 3627/2017 de 18 de abril
de 2017.

Zona eleitoral de Borda
da Mata é incluída para

recadastramento biométrico
Os eleitores da 48ª zona eleitoral de

Borda da Mata, que inclui os municípios
de Borda da Mata e Tocos do Moji, são
chamados para fazerem o
recadastramento biométrico ordinário
(não obrigatório).

Para fazer a biometria, o eleitor deve
agendar o atendimento pelo número 148
do Disque-Eleitor ou pelo site do TRE -
Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-
mg.jus.br – Eleitor > Agendamento).
Depois é só comparecer ao Cartório
Eleitoral de Borda da Mata na Rua
Francisco Álvaro Sobreiro, 654, Centro,
no dia e horário indicado. É necessário
levar documento oficial com
foto, comprovante de endereço
recente e o título de eleitor (se tiver).

O procedimento de recadastramento
biométrico envolve a coleta das

impressões digitais de todos os dedos
das mãos do eleitor, além da fotografia e
da assinatura digitalizada. O objetivo é
garantir a autenticidade do voto e
é também importante para o cruzamento
de dados do cadastro nacional de
eleitores, já que não existe uma digital
igual a outra.

Atualmente, são 520 municípios

mineiros com atendimento biométrico:
80 que passaram por revisão
biométrica - os quais possuem todo o
eleitorado cadastrado por meio de
biometria -, quatro que iniciaram a
revisão em fevereiro de 2017 (Betim,
Contagem, Uberaba e Uberlândia) e 436

municípios com atendimento biométrico
ordinário, ou seja, com parte do
eleitorado ainda não cadastrado
biometricamente.

Serventes escolares de Borda da Mata recebem treinamento
sobre segurança do trabalho e vigilância sanitária

 As serventes escolares das quatro
escolas municipais, da Creche e do
Cemei se reuniram na Escola municipal
Benedita Braga Cobra no dia 25/04/2017
depois do expediente para realizar uma
prova anual aplicada pela nutricionista
responsável técnica pelo Departamento
de Educação, Walquíria Almeida Megale,
para avaliação de boas práticas.

Logo após a avaliação, a técnica em
segurança do trabalho da Prefeitura,
Paloma Silva, abordou a necessidade e
importância do uso de equipamentos de
proteção individual, os tipos de
acidentes de trabalho e os trâmites para
garantir a segurança pessoal no serviço.
Em seguida, a fiscal da vigilância
sanitária da Prefeitura, Josefina Giusto

tratou das formas de higienização do
ambiente de trabalho e boas práticas
para garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos da rede
municipal. As serventes aproveitaram
a ocasião para esclarecer dúvidas e
apresentar propostas de melhorias
para o desenvolvimento do trabalho
diário.

Treinamento das Serventes Escolares

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Trilha da Montanha em Bom Repouso reúne cerca de 500 pilotos
Nos dias 06 e 07 de maio, aconteceu em Bom Repouso a 11ª TRILHA DA MONTANHA em Bom Repouso. Foi um sucesso com mais de 500 pilotos inscritos.

A festa já começou no sábado com uma grande exibição na praça matriz com shows e uma apresentação de Welling com a equipe XMOTOSHOW que levou o público a Loucura.
No domingo a largada das motos foi as 10h com muita adrenalina e os  pilotos percorrendo as trilhas da região.

No sábado ainda teve Noite dos Trilheiros com a Banda Submente. A equipe Montanha Moto Trilha agradece a todos que participaram da 11ª Trilha da Montanha em Bom Repouso.

Confira os principais momentos da Trilha:

Noite do TrilheiroFotos:Detonafest
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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 PROMOÇÃO* DA GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA
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 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

UBS do bairro Santa Rita em
Borda da Mata aperfeiçoa

conhecimentos sobre cuidados
com pós-parto e recém-nascido

Durante o pós-parto, a mulher passa
pelo período puerpério em que o corpo
feminino experimenta modificações
físicas e psíquicas. Este é o tempo que
decorre até que os órgãos
reprodutores da mãe retornem ao seu
estado antes da gravidez. A
preocupação com a saúde e bem-estar
da mãe e também do recém-nascido

ocasionou na roda de gestão e
capacitação organizada pela
enfermeira responsável pela Unidade
Básica de Saúde do bairro Santa Rita
em Borda da Mata, Graziela Nogueira.

As agentes comunitárias de saúde e
a técnica de enfermagem participaram
dos estudos ministrados pela médica
da UBS, Priscila Vasconcelos.

Capacitação
para  os
funcionários
da UBS Santa
Rita

Aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de
maio, a Coleta Itinerante de Embalagens
de Agrotóxico, em toda extensão
territorial do Município de Tocos do
Moji. A iniciativa partiu das Escolas
Municipais de Tocos do Moji,
juntamente com EMATER local, através
do Projeto Lixo, desenvolvido com toda
Comunidade Escolar.

Foram estabelecidas parcerias
fundamentais para o desenvolvimento
da ação, com todo apoio da EMATER,
de responsabilidade do Engenheiro
Agrônomo Sr. José de Fátima Bento,
Equipe de Estratégia Saúde da Família
(ESF), Departamento Municipal de
Obras, Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji, e da Central de Coleta de
Embalagens de Agrotóxico de Pouso
Alegre na Gerência do Engenheiro
Agrônomo, Sr. José Daniel Rodrigues
Ribeiro.

A Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji, por meio do Departamento
Municipal de Obras, disponibilizou os
caminhões e funcionários para a Coleta

das Embalagens, as Agentes de Saúde
acompanharam a coleta preenchendo o
Comprovante de Entrega de Embalagens
aos produtores, autenticando a
devolução de acordo com a legislação.

A atuação de todos os envolvidos no
Projeto foi de grande valia para os
produtores da região, uma vez que, por
intermédio da Coleta Itinerante,
conseguiram regularizar a devolução das
embalagens com a destinação correta,
contribuindo também, com a limpeza e
preservação do Meio Ambiente.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece
imensamente ao Engenheiro Agrônomo
Sr. José de Fátima Bento, ao
Departamento Municipal de Obras, a
Prefeitura Municipal de Tocos do
Moji, a Equipe de Estratégia Saúde da
Família (ESF), ao Engenheiro
Agrônomo, Sr. José Daniel Rodrigues
Ribeiro e a todos os Produtores Rurais
do Município pelo empenho e
dedicação no desenvolvimento da
Coleta Itinerante.

Coleta Itinerante de Embalagens de Agrotóxicos em Tocos do Moji

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130

Prefeitura de Tocos do Moji realiza Coleta Itinerante de Embalagens de Agrotóxicos em todo Município
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PM prende cidadão que portava entorpecente

no Terminal Rodoviário
Durante operação antidrogas, a PM abordou um cidadão que se encontrava em

atitudes suspeitas no Terminal Rodoviário. Ao ser realizado busca pessoal no mesmo,
foi localizada em um recipiente plástico uma porção de substância análoga a maconha
em um cigarro já preparado com a referida substância. Diante do exposto, ao mesmo
foi dada voz de prisão em flagrante delito e  juntamente com o material apreendido,
foi encaminhado a Delegacia de Policia para as providências cabíveis.

Menor é abordado  portando entorpecentes no centro da cidade
Durante operação policial na área central de Borda da Mata, a PM abordou um

menor que estava em atitudes suspeitas, sendo localizada nos bolsos da blusa do
mesmo uma porção de material análogo à maconha embrulhada em invólucro plástico.
Ao ser indagado, o menor informou que comprou o entorpecente na cidade de
Pouso Alegre para uso próprio. Diante do exposto, foi dada voz de apreensão em
flagrante por ato infracional, sendo o menor conduzido na presença do seu pai até
a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Infratores debochados são presos

portando entorpecentes perto do Poliesportivo
Durante patrulhamento, a PM abordou dois suspeitos nas proximidades do Ginásio

Poliesportivo tendo encontrado com um menor dois invólucros de papel contendo
em seu interior substância esverdeada aparentando ser maconha. O menor relatou
que comprou a droga e ofereceu a uma menor infratora que estava em sua companhia.
Indagada a menor disse que estava ali para fumar um “Baseado com seu amigo” que
ao perceber a presença da PM seu amigo tentou se desfazer da droga jogando o
entorpecente ao solo.  A menor disse ainda que usa maconha a mais de um ano, que
sua mãe não sabe, mas se ela  vier a saber não se importa nenhum pouco. Diante dos
fatos, os menores foram apreendidos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia
de Polícia  local para demais providências.

Suspeito é abordado com entorpecente

 no bairro Santa Terezinha
Durante operação policial no bairro Santa Terezinha, a PM abordou um cidadão

suspeito que transitava  pelas ruas do bairro e ao realizar busca pessoal foi localizado
com o mesmo  uma porção  de substância esverdeada semelhante a maconha, sendo
o autor conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Após abordagem, infrator é preso por portar

entorpecentes no bairro Nossa Senhora de Fátima
Durante operação antidrogas desencadeado no bairro Nossa Senhora de Fátima,

com intuito de reprimir o crime, a PM abordou um indivíduo em atitude suspeita,
sendo que após,  submetido a busca pessoal foi encontrado  quatro papelotes
plásticos de uma substância esbranquiçada análoga a  “cocaína”. Ao ser indagado
sobre tal substancia, relatou ser usuário e trata-se de cocaína, a qual foi adquirida
na cidade de Pouso Alegre. Diante do exposto o Autor foi preso e conduzido até a
Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Autora é presa no bairro Bogari após agredir

vizinha e provocar fratura no nariz da vítima
A PM foi acionada via 190, até o bairro Bogari, zona rural de Borda da Mata, onde

a autora relatou que após ter recebido visita do Conselho tutelar foi até a casa da
suposta denunciante, onde sem pedir autorização, entrou no quintal da residência
e iniciou uma discussão. Que após os ânimos se exaltarem, a agressora se  apoderou
de um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima o que
resultou em ferimentos no nariz e na face, que continuou agredindo a vítima só
parando quando a madeira se quebrou. Diante do exposto, foi dada voz de prisão
em flagrante delito a autora, sendo preservados todos os direitos e garantias
individuais. Ambas foram encaminhadas ao médico de plantão sendo que a vítima
apresentou fratura no nariz. Na sequência, as envolvidas foram conduzidas até a
Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Após provocar acidente condutor inabilitado

foge sem prestar socorro e é preso
A PM compareceu ao local onde segundo relatos de solicitantes, ocorrera um

acidente de trânsito entre uma motocicleta e um automóvel. Segundo o condutor da
motocicleta quando transitava pela Avenida Edna Maria da Silva Ribeiro, sentido a
Pouso Alegre, foi surpreendido por um veículo VW Fusca que transitava em sentido
contrário, onde após efetuar uma conversão à esquerda deixando de observar a
circulação do trânsito o condutor do VW Fusca veio causar o acidente vindo a
adentrar na via principal fazendo com que a motocicleta abalroasse em sua lateral.
Que após o acidente o autor/ Condutor, evadiu-se do local sem prestar socorro. Em
rastreamento o condutor foi localizado e abordado se tratando de um senhor de
idade avançada que não possuía carteira de habilitação. Diante do exposto, o veículo
foi removido para o pátio credenciado pelo DETRAN, o condutor da motocicleta foi
encaminhado ao hospital para exame de corpo delito e o condutor do VW Fusca
conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Confraternização da Família Braga em
Tocos do Moji que tem 742 pessoas na família

No dia 30 de Abril, aconteceu em
Tocos do Moji, o Encontro da Família
dos Descendentes do Pai Abrão. “
Família Braga”; Onde com alegria,  a
família se reuniu em grande festa,  para
recordar,  rever os familiares e não deixar
que as raízes se acabem.

Abrão José Jacinto Braga, “PAI
ABRÃO”, como era chamado os  avós.
Um grande homem, alegre, brincalhão,
de muitas gargalhadas e brincadeiras,
nem sempre bem interpretadas que, às

vezes, geravam confusão. Ele passava a
imagem de um homem grande, não só pela
sua estatura, mais por ser muito
imponente e respeitado, assim como
Abraão da história Bíblica.

Impunha muito respeito, era bravo
quando precisava, mais era amigo dos
filhos.

Com seu dom de tocar instrumentos
de corda, muitos de filhos e netos
herdaram esse dom, e com a influencia
deste Avô, hoje dois de seus netos

fizeram uma dupla gravando atualmente
um CD. “Preto Braga e Altair”.

Nascido há mais de um século, em 02
de julho de 1900, devido a viuvez casou
por três vezes, com Isabel, Dita e Ana.
Deixando 13 filhos, genros e noras, 93
netos, 222 bisnetos, 164 trinetos, 12
tetranetos e 224 Agregados; Tendo hoje
742 membros, sendo 504 de sangue e
238 agregados.

Texto: Maria Bento e Terezinha Braga
Fotos: Terezinha Braga

Reunião da Família Braga de Tocos do Moji

 Nenhuma língua é capaz de expressar
a beleza e a força de uma mãe.
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Bom Repouso realiza GINCA BOM no Ginásio Poliesportivo
Aconteceu em Bom Repouso, entre os

dias 21 a 23 de Abril a GINCA BOM,  o
evento foi realizado no Ginásio
Poliesportivo Dyrseu Benedito Garcia. A
organização foi feita  pelos Professores de
Educação Física, G.A.I.A( Grupo de
Aventura e Integração Ambiental) e
Departamento de Esporte, Lazer, Turismo
e Cultura. Foram três dias de muita

diversão com as crianças e adolescentes
do município.  Os participantes  foram
divididas em equipes e cada qual
representada por uma cor (Verde, Preta,
Vermelho e Roxo).

Houve muita música, Concurso de
dança, provas diversificadas como
(corrida da vassoura, queimada,
competição de  pular corda, dança da

cadeira, girando bambolê, Pedra papel
tesoura, pirâmide de cones), teve também
provas surpresas onde os participantes
tiveram que trazer a maior abóbora, o maior
sapato, a moeda e o dinheiro com a data
mais antiga,  enfim foram muitas as provas.

A gincana teve como objetivo  oferecer
o lazer  as crianças e adolescentes da
cidade através do lúdico, proporcionando

 alegria e momentos de descontração,
trabalho em equipe, saber a diferença entre
o perder e o ganhar  agindo com respeito
ao próximo, trabalhando  a socialização
entre os participantes.

A premiação foi feita no último dia com
a entrega de troféus  as três equipes que
somaram mais pontos. Este evento será
realizado duas vezes no ano, a próxima

data ainda será definida pela comissão
organizadora.

A todos organizadores: Professores de
Educação Física, G.A.I.A e Departamento
de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, os
nossos  sinceros agradecimentos pela
cooperação.

Texto: Messias Izael de Almeida e
Arnaldo Fazio.

Ginca Bom realizada no Poliesportivo de Bom Repouso

Vereadores de Borda da Mata se reúnem com representantes da Copasa
No dia 25 de abril, os Vereadores na

Câmara Municipal de Borda da Mata
se reuniram com os representantes da
COPASA - Companhia de Saneamento
de Minas Gerais, Marcelino Rodrigues
Borba - Encarregado do Sistema da
COPASA, Rufens Barbosa da Silva –
Técnico Químico, João Geraldo

Ribeiro - Encarregado Comercial, Tales
Augusto de Noronha Mota -
Engenheiro e Jacques Cordeiro -
Engenheiro Responsável. Segundo a
Vereadora Marcela, a reunião foi
proveitosa para alguns
esclarecimentos aos vereadores e
outra será marcada para a população.

Vereadores na
reunião com
representantes da
Copasa


