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Prefeitura de Borda da Mata convida todos os interessados para treinamento sobre
implantação de nota fiscal eletrônica no dia 17 de agosto na Câmara Municipal
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Bom Repouso intensifica trabalhos
na zona rural no período da seca

Manutenção das estradas rurais

Escolas Municipais de Tocos do Moji
participam do concurso melhores receitas da

 merenda escolar 2ª edição realizado pelo FNDE
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As receitas de Tocos
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fase estadual

Novo Comandante da PM de Borda
da Mata apresenta as autoridades

o “Projeto Ordem na Cidade”
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Grupo de gestante de Tocos do Moji participa de
palestras e sorteios de vários prêmios
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Homem fornece

 bebidas alcóolicas a

menores e acaba preso
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PM aborda homem que entregou direção de veículo

a pessoa não habilitada e encontra entorpecente
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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

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

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

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

Quase 100 lâmpadas são substituídas
em manutenção da iluminação

pública em Borda da Mata
Os reparos na iluminação pública de

Borda da Mata são realizados por uma
empresa especializada contratada pela
Prefeitura. Os serviços começaram no
mês de junho e acontece de 15 em 15
dias, conforme demanda solicitada pela
população.

Desde a contratação em junho até a
primeira semana de agosto, a empresa

esteve em Borda da Mata cinco
vezes  e  subs t i tu iu  quase  100
lâmpadas  de  pos tes  nas  v ias
públicas.

Para comunicar um ponto que está
com a lâmpada apagada, é preciso
ligar no número 3445 4902 e informar
a localização do poste com problema
(nome da rua + número + bairro).

Manutenção da iluminação pública

Alunos de Borda da Mata selecionados em
concurso de redação visitam estúdio da EPTV

Estudantes na EPTV

Polícia Militar inicia curso Proerd
para alunos de 5º ano em Borda da Mata

Cerca de 200 alunos dos quintos anos
das escolas da rede municipal, estadual
e particular de Borda da Mata estão
participando do Proerd (Programa
Educacional de Resistência às Drogas)
da Polícia Militar. Os instrutores
Sargento Marilza, Cabo Alessandro e
Soldado Uiara ensinam às crianças sobre
o risco e as consequências das drogas.
As aulas começaram no dia 03/08/2017 e
acontecem uma vez na semana.

Estão participando uma turma da E.
M. Antônio Marques da Silva, uma turma
da E. M. Benedita Braga Cobra, duas
turmas da E. M. Diva Ribeiro dos Santos,
duas turmas da E. M. Francisco de Souza
Costa, uma turma do Colégio Nossa
Senhora do Carmo e uma turma da E. E.
D. Otávio Chagas de Miranda
(Sertãozinho). A E. E. Pio XII (Cervo) este
ano está participando com o Instrutor
PROERD que atende Senador José
Bento, com quem também será a
formatura. A E. E. Lauro Afonso Megale
não participa, pois não tem 5º ano.

O curso do Proerd acontece durante o
semestre e a formatura está marcada para
o dia 30 de novembro de 2017 no Ginásio
Poliesportivo do Colégio Nossa Senhora
do Carmo.

Alunos que

participarão do

Proerd

SAMU monta unidade de suporte
avançado em Borda da Mata

durante Festa da Borda
Além da equipe da Secretaria

Municipal da Saúde na Praça Nossa
Senhora do Carmo com a UTI móvel,
enfermeiro e motorista, uma base do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – SAMU foi montada no
Hospital Monsenhor Pedro Cintra com
médico, enfermeiro e socorrista, os quais
estiveram à disposição da população
durante a Festa de Aniversário do
Município. E ainda, como de costume, a

equipe completa do Pronto Atendimento
Municipal durante 24 horas para
atendimentos de urgência e emergência.

Para a secretária municipal de Saúde,
Rosaly Esther, a Unidade de Suporte
Avançado do SAMU em Borda da Mata,
além dos profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde, deu muita
tranquilidade durante as festividades,
“graças a Deus não tivemos
intercorrências graves” conclui.

Samu na Festa

da Cidade

Quase 22 mil alunos de 132 municípios
do Sul de Minas fizeram a redação do
concurso EPTV na Escola, dos quais
1.350 foram selecionados para conhecer
os estúdios da EPTV. De Borda da Mata,
nove alunos foram escolhidos e no dia
07/08/2017, conheceram o estúdio da
emissora em Varginha e participaram do
Jornal da EPTV 1ª edição. Os alunos
foram acompanhados pelos
supervisores Fernando (EMBBC) e
Marta (EELAM).

Os vencedores do concurso são
Izadora Silva Santos, Lucas Raphael
Moraes Pereira e Mariane Couto de Lima
da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra;

Luís Felipe Cardoso e Vitória Beatriz
Cássia dos Santos da Escola Estadual
Lauro Afonso Megale;

Tífane Coutinho Chaves e Fernanda
Vitoriano Dos Santos da Escola Estadual
Dom Otávio Chagas de Miranda
(Sertãozinho) e;

Lanna Marçal Machado Homem e
Gabriel Carvalho Machado de Melo do
Colégio Nossa Senhora do Carmo.

O tema “Se esta rua, se esta rua fosse
minha’... Por quê? Não é?” propôs a
conscientização do aluno sobre o espaço
público para que ele possa influenciar
sua família e a comunidade em que está
inserido, já que, se cada um fizer sua
parte, todos ganham com uma cidade
mais limpa, bem cuidada e bonita. Ações
simples podem começar pela rua, pela
escola, pelo bairro e beneficiar toda uma
comunidade.
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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

Borda da Mata conquista 1º lugar na Prova Brasil Premiada entre os 8ºs anos do Ensino Fundamental II

O Departamento Municipal de
Educação em parceria com a editora
Pearson promoveu no dia 29/07 o Name
Escola, um evento prêmio pelo 1º lugar
entre os 8ºs  anos, na Prova Brasil
Premiada, resultado obtido em 2016.

O evento aconteceu na Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos e teve diversas oficinas para os
professores, nas diferentes etapas da
formação do aluno: Educação Infantil,
Ensino Fundamental I (1º ao 3º Ano / 4º

e 5º Anos) e Ensino Fundamental II (6º
ao 9º Ano).

Para o diretor do Departamento de
Educação, professor Antônio Carlos de
Rezende, o empenho dos profissionais
é determinante para a qualidade do

ensino “queremos agradecer a todos os
professores de nossa Rede Municipal
de Educação o empenho na educação
de nossas crianças, adolescentes e
adultos, em todas as etapas da formação,
sem exceção, somos gratos a todos os

professores, dos que cuidam dos
nossos bebês até os que trabalham
junto aos maiores. O resultado obtido é
fruto da caminhada que nosso município
tem dado nos últimos anos no campo da
educação.”

Evento Cãominhada em Borda da Mata arrecada e
doa 125kg de alimentos ao Lar Monsenhor Pedro Cintra

Pela primeira vez em Borda da Mata,
o evento Cãominhada em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde,
reuniu cerca de 120 pessoas e animais
para promover ação social ,

entretenimento e  serviços de
utilidade.

Os participantes da caminhada
doaram 1kg de alimento não perecível
e 1kg de ração. No total,  foram

arrecadados 125kg de alimentos não
perecíveis, os quais foram doados ao
Lar Monsenhor Pedro Cintra no dia
01/08/2017 e 110kg de ração, que serão
doados para animais em campanha de

castração animal. Cerca de 60 animais
receberam a vacina antirrábica e foram
vermifugados durante o evento pelo
veterinário do Serviço de Vigilância
Sanitária Municipal, Matheus Gabrili

Ribeiro de Menezes.
O ponto de partida foi no Banho e

Tosa Espelho Mágico e o percurso da
caminhada pela Avenida João Olivo
Megale.

Conselho Municipal de Turismo é formado em Borda da Mata

O Conselho Municipal de Turismo é
um órgão composto por representantes
do poder público e da sociedade civil
para assessoramento e definição de
estratégias com o intuito de organizar e
potencializar o turismo no município.
Embora Borda da Mata integre o Circuito
Turístico das Malhas do Sul de Minas,
seja destino de uma rota religiosa
(Caminho da Prece) e componha a rota
católica mais famosa do país (Caminho
da Fé), o município ainda não realiza a
gestão da demanda turística do
município.

Com o COMTUR, os 12 membros
representantes da Prefeitura, da iniciativa

privada e de instituições representativas,
a cidade dá um importante passo para a
estruturação do desenvolvimento
econômico do município na área do
turismo.

No dia 03/08, empreendedores,
empresários, funcionários e
representantes de diversos setores se
reuniram na Prefeitura para formação do
Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata (COMTUR). Na ocasião,
o consultor do Circuito das Malhas e
Circuito Serras Verdes, Mário Batista
Filho, explicou da necessidade de
enxergar o turismo como importante
vetor econômico do município, pois com

o turista na cidade, os diversos
seguimentos do mercado e da prestação
de serviços ganham. 

Nesta reunião, foram escolhidos os
membros titulares e suplentes e a
diretoria para o biênio agosto/2017 a
agosto/2019. O prefeito André Marques
participou da reunião e deu posse à
presidente Edna Motta, vice-presidente
Samir Nadur da Silva, secretária executiva
Rita de Cássia Silva e secretária adjunta
Laís Helena.

Os membros titulares e suplentes são,
respectivamente:

Assessoria de Comunicação e

Turismo da Prefeitura: Edna Motta

Departamento Municipal de

Administração e Finanças: Rita de
Cássia Silva e Marília Duarte Lopes
Sáber.

Departamento Municipal de Educação

e Cultura: Laís Helena e Antônio Carlos
de Rezende

Setor de Esporte e Lazer da

Prefeitura: Tiago Lopes e Thiago Senna
Associação Comercial: Ana Cláudia

Mira Machado
Artesãos: Ivone Duarte Guimarães e

Adalgisa Couto
Empresas de hospedagem e

similares: Samir Nadur da Silva e Carlos
Roberto da Rosa

Empresas do setor de bebidas e

alimentos: Lucas da Silva e Maurício
Ribas Lied

Empresas ou grupos de esporte de

aventura: Ramirez Sousa Medeiros e
Sandro Evantuir

Paróquia Nossa Senhora do

Carmo: Erika Gouvea e Camila Couto
Dantas

Representante distrito Cervo: Luan
de Pádua do Couto e Daniel de Oliveira
Tosta

Representante distrito

Sertãozinho: Jefferson Luiz Oliveira
Rosa e Carlos Wanderlei da Silva

Modo de fazer pijama em Borda da Mata pode
se tornar Patrimônio Cultural de Minas Gerais

Um projeto de lei de autoria do
deputado estadual Dalmo Ribeiro
propõe que o modo de se
confeccionar pijama em Borda da
Mata seja declarado Patrimônio
Cultural de Minas Gerais. Com isso, o
município agrega valor  a  um
importante produto do setor têxtil da
cidade. O projeto está em tramitação
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais.

Para o prefeito André Marques
“esse título vai potencializar ainda
mais o desenvolvimento econômico
de Borda da Mata, receber mais
turistas, gerar emprego e renda. O
turismo está sendo estruturado e terá
importante atuação no crescimento de
Borda da Mata.”
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

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.

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Encontro de Bandas em Tocos do
Moji será dia 03 de setembro e Lira

Tocosmojiense completa 90 anos
Acontecerá no dia 03 de Setembro, o

já tradicional encontro de Bandas de
Tocos do Moji, com várias Corporações
Musicais, tais como: A  Banda do Bem
de Extrema, Lira João Paulo ll de Bom
Repouso, Lira Cônego Benedito
Profício de Paraisópolis, Banda Casa
das Artes de Itapira e  a Lira
Tocosmojiense a qual está completando

noventa anos.
“Desde já convidamos a todos

moradores e visitantes para que venham
prestigiarem este evento tão importante,
e que lembra nossas origens musicais.
Venham ver e ouvir as bandas na Praça”,
diz o responsável pelo Departamento de
Turismo de Tocos do Moji, José Vítor da
Rosa.

Grupo de gestante de Tocos do Moji participa de palestras e sorteios de vários prêmios
A Estratégia da Saúde da Família de Tocos do Moji está acompanhando as gestantes e realizando ações educativas em

vários aspectos. No dia 02 de agosto, foi realizado o segundo grupo de gestante, recheado de novidades.  Houve  a oportunidade
de contar com a presença de várias profissionais como palestrantes, quando teve início às 19h na sede do PSP. Iniciou-se com
a palestrante Cynthia Alvarenga, dentista, onde ela focou muito da importância dos cuidados com os dentes e de estar indo ao
dentista após o terceiro trimestre de gestação. Fez várias orientações para as gestantes e esclareceu todas as dúvidas. Em
seguida, às 20h40, a Doutora Sirlene, ginecologista e obstetra, abordou vários temas em forma de discussão com as gestantes,
realizando uma conversa, com orientações sobre parto, sobre os medos das gestantes, hospital, sinais de parto, anestesia,
tipos de parto, partos de risco, entre outros temas. Doutora Roselaine, médica pediatra da ESF, também focou muito a importância
da segurança da mãe relacionado ao parto. Sobre medos, sobre equipe hospitalar entre outros temas. A reunião do grupo foi
de grande valia para a equipe e para as gestantes. Após a realização das palestras foram sorteados vários prêmios.  

Premiação ao Grupo de Gestantes de Tocos do Moji

Pantano vence 5ª  Taça de Futsal “Antonio Amaury da Rosa”  em  Tocos do Moji

Aconteceu dia 28 de Julho, a final do  5º campeonato  de futsal Tocos do Moji no ginásio poliesportivo “Antonio Amaury da Rosa”, que teve inicio dia 9 de junho  com oito equipes participantes: Real Moji,
Juventocos, Sertão, Pantano, Fazenda Velha, Fernandes, Paredes e União Bordamatense.

Sagrou se campeã a equipe do Pantano ao derrotar a do Real Moji pelo placar de 9 a 7.
Estiveram presentes o Prefeito Toninho Rodrigues e o Vereador Dedé, os quais entregaram troféus e medalhas.

Os participantes agradecem o apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e Polícia Militar.

Prefeitura Municipal de Tocos do Moji recebe o Programa
Expedição realizado  pelo IF Sul de Minas, Campus Machado

Em parceria realizada pela Prefeitura
Municipal, juntamente com a EMATER,
o Instituto Federal do Sul de Minas
Campus Machado realizou no período
de 10 a 15 de julho, no Município, o
Projeto Expedição.

Objetivando a cooperar no
desenvolvimento e no fortalecimento da
cidadania, além de promover a
integração com a comunidade, o
Programa Expedição atendeu várias
demandas locais, implementando  ações
voluntárias no Município.

O Programa foi desenvolvido por
alunos e servidores que trouxeram
diversas atividades à comunidade.
Foram Ministrados Minicursos,
Capacitações e Instruções abordando
diversos assuntos. As atividades foram
realizadas na Zona Rural e Urbana do
Município, nas Escolas Municipais e
Estadual.

O Prefeito Toninho Rodrigues
juntamente com o Engenheiro
Agrônomo José de Fátima Bento
agradecem o Instituto Federal do Sul de

Minas, os Servidores Municipais e
Escola Estadual, pelo brilhante
desempenho no Projeto realizado no
Município, parabenizam à população
pela participação e interação nas
atividades abrangidas pelo Programa.

Departamento de Educação
Tocos do Moji

Projeto

Expedição em

Tocos do Moji

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

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

Secretaria de Saúde de Borda da Mata atinge 100% em
indicadores que avaliam  promoção da saúde da população

Borda da Mata alcançou 100% na
avaliação do Governo do Estado no
quesito “ações em promoção da saúde”.
Trata-se de indicadores que avaliam a
qualidade de vida da população com
base na Política Estadual de Promoção
da Saúde (POEPS). No município, as
equipes do Programa Estratégia Saúde

da Família nas Unidades Básicas
desenvolvem esse trabalho com o
acompanhamento dos pacientes nas
reuniões de diabéticos e hipertensos,
com a academia da saúde, juntamente
com o professor de Educação Física
Totonho, com a pesagem e avaliação das
crianças em cada escola, na Creche e no

Cemei, com campanhas de vacinação,
palestras de conscientização, entre
outras atividades.

É um pacote de ações desenvolvidas
pela equipe da saúde que tem o objetivo
de prevenir doenças e dar mais qualidade
de vida à população. Seis equipes
atendem a população de Borda da Mata:

Centro, Santa Rita, Nossa Senhora de
Fátima, Santa Cruz, Cervo e
Sertãozinho. Para a enfermeira
responsável pela Estratégia Saúde da
Família, Sirlene Ramos, esse resultado
satisfatório se deve à adesão da
população às propostas de trabalho
das equipes de Saúde da Família “a

conscientização de todos é importante.”
Grande parte dos participantes do
programa Academia da Saúde é
buscada nos grupos de hiperdia. Para
tratar pressão alta ou diabetes, por
exemplo, não basta tomar remédios, mas
adequar alimentação com exercício
físico e informação.

 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

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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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

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)
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     CRO/MG 26386
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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

Pacientes de Borda da Mata utilizam 100% das cotas de atendimentos no Cisamesp em julho
Todo mês, o Cisamesp (Consórcio Intermunicipal de Saúde dos

Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí) disponibiliza um
montante de consultas e exames para cada município do consórcio e
cabe a Secretaria de Saúde agendar para o paciente. Em julho/2017,
Borda da Mata recebeu a cota de 302 atendimentos. De acordo com
relatório divulgado pelo secretário executivo do Cisamesp, José
Carlos de Oliveira, 100% das cotas foram utilizadas, ou seja, todos
os pacientes agendados realizaram seus procedimentos. “Isso mostra
que a Secretaria de Saúde de Borda da Mata está atenta e está
utilizando a capacidade máxima do consórcio” afirma José Carlos.

A gestão dos serviços de saúde com a atenção ao paciente e a
responsabilidade em atender com precisão faz com que um setor
com tamanha demanda funcione bem. Para a secretária municipal de saúde, Rosaly Esther, “a comunicação afinada entre
a equipe da saúde, desde a marcação, o transporte, a agente de saúde e o paciente com a conscientização da importância de não perder a vaga ou avisar para que outro paciente possa ser atendido contribuem para
esse resultado.”

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Borda da Mata
escolhe nova diretoria para biênio julho/2017 a julho/2019

No dia 25/07, representantes da Prefeitura e da sociedade participaram do Fórum do Idoso em que foram escolhidos pelos participantes e empossados pelo prefeito André Marques os membros do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso de Borda da Mata. 

A reunião aconteceu na Câmara Municipal e ficou definida a equipe de atuação para o biênio julho/2017 a julho/2019 com a diretoria: Bruno Barreto como presidente, Afonso Dias como vice-presidente e Raul
Gonçalves como secretário.

Os conselhos municipais possibilitam a participação da sociedade por meio de instituições representativas no planejamento de ações para o município.

Setor de Vigilância Sanitária orienta e fiscaliza barracas
de alimentação e bebidas durante a Festa da Borda

Durante a Festa de Aniversário de
Borda da Mata, de 12 a 16 de julho, o
serviço de Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde realizou
a inspeção e orientação educativa nas
barracas credenciadas no evento. De
acordo com o fiscal sanitário e médico
veterinário da Vigilância, Matheus
Gabrili Ribeiro de Menezes, “com o
intuito de aprimorar a qualidade das
festividades municipais, relacionada ao
bem-estar e saúde pública, nossa equipe
fiscalizou 28 barracas no tocante a boas
práticas para serviços de alimentação”.

Os barraqueiros credenciados
receberam um guia educativo de
produção de alimentos e também a lista
de solicitações das exigências aos
comerciantes. Durante a festa não
houve ocorrências alimentares que
oferecessem risco à saúde pública, com
exceção de ambulantes que
comercializam bebidas alcóolicas sem
procedência e fora das embalagens
originais, as quais foram tiradas de
comercialização “estes foram
apreendidos pela Vigilância durante o
evento, cerca de 20 litros de bebidas
adulteradas ou não, as quais foram
enviadas para avaliação no Instituto
Federal do Sul de Minas” explica
Matheus.

Fiscalização da Vigilância

Sanitária durante a Festa

da Cidade

Novo Comandante da PM de Borda
da Mata apresenta as autoridades

o “Projeto Ordem na Cidade”
No dia 03 de agosto,  o  novo

Comandante do Pelotão de Polícia
Militar, Tenente Guilherme Lagos
Chaves, juntamente com o Soldado
Evandro,  est iveram na Câmara
Municipal de Borda da Mata, quando
apresentaram as autoridades o novo
Projeto que está sendo implementado

no município que é  “Ordem na
Cidade”. Ele e o Soldado Evandro
enfatizaram muito a questão da
part icipação da comunidade no
combate ao crime, principalmente
fazendo denúncias anônimas, pois
isso ajuda muito a Polícia a enfrentar
os delinquentes.

Além da Polícia Militar,
participaram da reunião a
Polícia Civil, o vice-prefeito
Paulo César, o Presidente da
Câmara,  Jorginho e os
vereadores Moacir,
Marruco, Jair Alvarenga,
Roberto, Luiz Carlos Lóia,
Macalé, Carlão e Dil e as
Vereaoras  Marcela  e
Cláudia. Também esteve
presente o Chefe de
Gabinete, Celso Cardoso.

Novo Comandante

da PM e as

autoridades na

apresentação do

Projeto
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“Pesagem, avaliação nutricional e verificação do cartão
de vacina da criança, cuidando das nossas crianças é uma
maneira de contribuir para a melhoria do nosso futuro”,

diz a Enfermeira Shirley Pereira do ESF de Tocos do Moji
O mês de agosto se iniciou cheio de

novidades no ESF de Tocos do Moji.
A equipe ESF, realizou no dia 1º de
agosto,  a pesagem das crianças.de 0
a 7 anos de idade, onde  contou com a
presença da nutricionista, para logo

após a pesagem realizar avaliação
nutricional das crianças e orientações
para as mães. “Aproveitando o
momento, realizamos verificação do
cartão de vacina da criança.
Verificando se o mesmo possui vacina

em atraso ou se está em dia com as
vacinas.  Enquanto as crianças
esperavam eles tinham uma área de
lazer com parque contendo piscina de
bolinhas e cama elástica para
brincarem”, afirma Shirley Pereira. 

Pesagem das

crianças em

Tocos do Moji

Escolas Municipais de Tocos do Moji
participam do concurso melhores receitas da

 merenda escolar 2ª edição realizado pelo FNDE
A rede municipal de educação de

Tocos do Moji, representada pela
nutricionista Gislaine Aparecida Pereira
e pelas merendeiras Izabel Maria Braga
Gonçalves e Fernanda Paula Alves,
estão participando do “Concurso
Melhores Receitas da Merenda Escolar”
realizado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.

O objetivo do concurso é valorizar o
papel das merendeiras na promoção da
alimentação saudável e adequada no
ambiente escolar e promover a
mobilização da comunidade escolar para

a temática da educação alimentar e
nutricional (EAN).

Diante disso, o ingrediente principal
escolhido para compor a receita foi a
Taioba. Um vegetal riquíssimo em
nutrientes, com sabor diferenciado e
reduzido teor calórico. Resgatando e
incentivando o uso de alimentos que
fizeram parte da cultura alimentar da
nossa região, com incentivo ao uso de
ingredientes alternativos que podem ser
fonte importante de vários nutrientes
para a saúde.

A E.M. Manoel Rodrigues Machado

com o Cuscuz Verdinho da Bel,
elaborado pela merendeira Izabel Maria
Braga Gonçalves e a E.M. Benedito
Caetano de Faria com a Tortaioba,
elaborada pela merendeira Fernanda
Paula Alves, já passaram pela fase
eliminatória e agora estão concorrendo
na fase estadual.

A equipe municipal de Educação
parabeniza todos os envolvidos no
projeto e deseja sorte nas próximas
etapas.

Texto e Fotos: Departamento de

Educação

Merendas

escolares de

Tocos do Moji que

estão no

concurso
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Homem com mandado de prisão é

 preso durante Operação Policial
Durante Patrulhamento e Operação Policial no bairro Santa Cruz, a equipe de

serviço realizou abordagens a indivíduos suspeitos que estavam ociosos em locais
onde segundo denúncias vem ocorrendo tráfico e uso de entorpecentes. No
prosseguimento da operação policial, dentre as pessoas abordadas, foi levantado
junto ao sistema informatizado da PMMG os dados de um homem de vinte e dois
anos que estava com mandado de prisão em aberto, sendo tomadas as providências
de praxe, informado a autoridade policial e o autor conduzido para a Delegacia de
plantão para as demais providências.

Condutor inabilitado é preso após

acidente envolvendo duas motocicletas
A PM foi acionada via 190 a comparecer no cruzamento das Ruas Carlos Pereira

de Toledo com Benedito Tosta Brandão no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde
havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima. No local havia duas motocicletas
encostadas na guia da calçada retirada pelos próprios condutores com intuito de
desobstruir o trânsito e evitar outros acidentes. Um dos condutores identificados
sofreu escoriações no pé direito, escoriações no antebraço direito e queixava-se de
dores nas pernas, tendo que ser encaminhado ao pronto atendimento municipal. O
outro condutor sofreu escoriação na perna direita, porém recusou atendimento
médico. Em sequência, foram solicitados aos condutores os documentos de porte
obrigatório, sendo apresentados apenas por um dos condutores os documentos
em dia, já o outro condutor não possuía CNH ou PPD.  Diante do exposto por
causar perigo de dano a si e a outrem a motocicleta do condutor inabilitado foi
removida pelo auto socorro credenciado pelo DETRAN e o mesmo conduzido para
registro do REDS, sendo ainda confeccionados os AITs relativos à infração.

Após discussões, idoso é agredido por seu vizinho
Compareceu a sede do 5º PEL PM um senhor idoso que relatou que ao chegar a

seu sítio foi agredido com um soco no rosto por seu vizinho e que tudo ocorreu
quando notou que seu vizinho estava saindo de carro e que então fez sinal para o
mesmo dizendo que queria conversar, que neste momento o autor desembarcou do
carro muito exaltado e desferiu um soco em seu rosto, fazendo-o a cair ao solo, que
ainda tentou agredir a vítima caída no chão, mas, foi contido por outro homem que
estava no local e presenciou todo o fato. Após a localização e condução do agressor
que também é pessoa idosa, este negou os fatos dizendo que apenas houve
discussão e que ao sair do seu carro acabou derrubando a vítima sem intenções
com a porta do veículo, que atritos entre as partes são antigos e são decorrentes de
problemas relacionados a limites das terras das propriedades de ambos. A vítima
foi encaminhada para o atendimento médico e as providências de praxe inerente ao
REDS, sendo a ocorrência encerrada no Pelotão PM para futuras providências.

Homem fornece bebidas alcóolicas a menores e acaba preso
Durante operação blitz de trânsito, a PM abordou um veículo suspeito sendo

que na sequência da ação policial foi solicitado aos ocupantes que desembarcassem
do veículo, momento em que desceram duas pessoas visivelmente aparentando
serem menores de idade e do sexo feminino. Ao ser questionado acerca da relação
com as passageiras, o autor disse tratar-se de uma sobrinha e que a outra ocupante
seria a amiga dela que ambas passariam a noite na casa da tia e que tinha acabado
de pegá-las no bairro Nossa Senhora de Fátima, não sendo convincente e
despertando ainda mais suspeitas, foi perguntado a uma das adolescentes o nome
dos avós, supostos pais do autor a qual não soube responder e confessou que
aquele cidadão  não era tio delas e que estava na companhia do autor, juntamente
com a outra menor, desde às 21hs e que passearam de carro pela cidade toda
inclusive indo algumas vezes nos bairros Santa Cruz e Nossa Senhora de Fátima
em locais onde ocorrem tráfico de drogas. As adolescentes declararam que o autor
pagou lanche e em seguida parou em um bar onde comprou bebidas alcoólicas
sendo estas: vinho e cervejas que foram consumidas por elas. Após buscas no
veículo do autor, foi encontrada uma embalagem de vinho vazia de 740 ml. Disseram
ainda, que não eram usuárias de drogas e que nunca viram o autor antes, que o
autor parou o carro e convidou-as para entrar nele e elas não recusaram e entraram
que também não recusaram as bebidas oferecidas e que apenas queriam passear de
carro. Diante do exposto foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhamento
da ocorrência e o autor foi conduzido para as devidas providências.

Após busca em veículo PM localiza entorpecente
Durante operação de combate ao uso e ao tráfico de drogas ilícitas a PM abordou

um indivíduo suspeito na Avenida Lauro Megale, próximo ao bairro Nossa Senhora
Aparecida, sendo que ao ser procedida busca no veículo do mesmo foi encontrado
em seu interior dentro de uma embalagem utilizada para acomodar lixo veicular, uma
porção de substância esverdeada aparentando ser maconha. Ao ser indagado
sobre provável entorpecente o autor disse ser usuário de maconha e que havia
adquirido a droga na cidade de Pouso Alegre/MG, que havia consumido o
entorpecente sozinho dentro do veículo e que consumiria o restante posteriormente.
Diante do exposto o autor foi conduzido até o 5º Pelotão PM, onde foram tomadas
todas as providências de praxe inerente ao REDS.

PM aborda homem que entregou direção de veículo

a pessoa não habilitada e encontra entorpecente
 Durante operação antidrogas no bairro Santa Cruz, na Avenida Antonio Marques

da Silva, próximo a residência de um indivíduo conhecido por traficar drogas no
citado bairro, a PM se deparou com uma camionete F250 cor vermelha, contendo
três ocupantes em atitude suspeitas. Diante dos fatos o veículo foi abordado
quando era conduzido por uma mulher que ao ser indagada sobre os documentos
de porte obrigatório, apresentou CRLV exercício 2017, porém não possuía CNH ou
PPD. O carona e proprietário do veículo, alegou estar embriagado e que entregou a
direção para a referida condutora, durante busca pessoal no interior do veículo foi
encontrado debaixo de um dos tapetes uma cápsula contendo uma substância
esbranquiçada semelhante à cocaína, que ao ser perguntado sobre a procedência
do suposto entorpecente, o autor proprietário do veículo assumiu a posse relatando
ser usuário de drogas. Diante dos fatos o veículo foi entregue a pessoa regularmente
habilitada e portadora de CNH, foram confeccionas duas AITs referentes à infração
de trânsito, recolhida a CNH para posteriormente serem encaminhadas a delegacia
de policia civil; o material foi apreendido, o autor preso e encaminhado ao pronto
atendimento médico. Na sequência, os envolvidos foram encaminhados a unidade
policial para registro do fato.

Homem é preso após ser flagrado em atos obscenos
A PM foi solicitada pelas irmãs do Colégio Nossa Senhora do Carmo que relataram

que havia um homem nas proximidades da referida escola que estava expondo suas
partes íntimas e que era horário onde várias crianças se encontravam e um local
onde poderia ser visualizado tal procedimento. Imediatamente uma viatura se
deslocou e flagrou o referido homem praticando o ato obsceno sendo este preso
em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia para as devidas providências.

Ao perceber a presença da PM, suspeito

tenta se livrar de recipiente contendo drogas
 Durante operação de combate ao uso e tráfico de drogas ilícitas visualizamos um

cidadão em atitudes suspeitas que ao perceber a presença da guarnição policial
tentou dispensar discretamente com a mão direita um invólucro plástico que foi
prontamente visualizado pela equipe policial, que ao recolher o tal objeto, foi
percebido pelos policiais que em seu interior continha uma substância em pó de
cor branca semelhante ao entorpecente “cocaína”. Após a abordagem o autor foi
conduzido ao 5º Pelotão PM para as providências inerentes ao REDS.Parte superior
do formulário
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Bom Repouso intensifica trabalhos
na zona rural no período da seca

A Prefeitura de Bom Repouso,
aproveitando o período da estiagem
continua fazendo diversos trabalhos na
zona rural, como melhorias de estradas,
entre outras obras. Para o Prefeito
Messias, é importante aproveitar esse

tempo, para que quando chegar a época
das chuvas, a população da zona rural
não seja prejudicada, tanto para se
locomover para seus afazeres, como
para escoar a produção de suas
mercadorias.

ENERGIA SOLAR
Uma fonte limpa abundante e renovável

O sol nasceu pra todos
O Brasil é um país tropical. Esse fato, que já foi descrito e cantado por diversos

intérpretes, chama a atenção para uma realidade bem menos cantada, mas de igual
importância: o enorme potencial de energia solar do país. Esse potencial se tornou
ainda mais relevante quando, em 2012, a Resolução 482 da ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica) passou a permitir que todo cidadão use seu telhado para gerar
sua própria eletricidade e receber descontos em sua conta de luz. E não é pouca
energia. Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que, se todo o
potencial teórico de geração de eletricidade nas residências brasileiras fosse
aproveitado com sistemas fotovoltaicos, produziríamos o suficiente para abastecer
mais de duas vezes o atual consumo residencial. Esse aproveitamento também
abriria a possibilidade de geração de, aproximadamente, seis milhões de novos
postos de trabalho diretos
e indiretos. E significaria
uma economia de cerca de
R$95 bilhões por ano para
a população.

Leonardo Alex Biólogo/

Gestor Ambiental

Agosto
14 – Dia do Controle da

Poluição Industrial
28 – Aniversário do

Instituto Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade – ICMBio

Prefeitura de
Borda da Mata

convida todos os
interessados para

treinamento
sobre

implantação
de nota fiscal

eletrônica
 A Prefeitura de Borda da Mata convida

os contadores, advogados, prestadores
de serviços, empreendedores e a toda a
população para participar do
treinamento “Nota Fiscal Eletrônica –
Implantação”, no dia 17/08/2017, às 14h,
no plenário da Câmara Municipal de
Borda da Mata, localizado no 3º piso do
Terminal Rodoviário.

O treinamento é gratuito e de extrema
importância, pois o sistema de nota fiscal
eletrônica de prestação de serviços está
sendo implantado e começa a operar já
em setembro de 2017. 


