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Calçamento no bairro Barreiro
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Até o fechamento desta edição,
as atrações da Festa
de Aniversário de Borda da
Mata ainda não tinham sido
todas definidas oficialmente.
Mas, a festa será de 12 a 16 de
julho. Tão logo sejam definidas,
elas serão divulgadas nos
meios de comunicção
da Prefeitura, inclusive,
como todos os anos,
distribuídos cartazes pela
cidade e região.
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Secretaria de Saúde realiza 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres
Com o tema “Desafios para a
integralidade com equidade”, a 1ª
Conferência Municipal de Saúde das
Mulheres de Borda da Mata contou com
a presença da equipe da Secretaria de
Saúde, Conselho Municipal de Saúde e

comunidade. Na abertura do evento, a
mesa foi composta pelo prefeito André
Marques que reiterou o compromisso em
alavancar a saúde do município, pela
primeira dama Patrícia Marcondes, pelo
presente do Conselho Municipal de Saúde,

Heverton Bacha e pela secretária de
Saúde, Rosaly Esther. Em suas palavras,
Rosaly agradeceu o empenho de todos
os funcionários da Secretaria de Saúde “se
o atendimento e os serviços estão
caminhando, é porque vocês abraçaram a

causa com muita determinação para
atender a população”.
Participaram como palestrantes, a médica
Rosângela Rocha Monteiro, a enfermeira
Grazieli Siqueira e a psicóloga referência
técnica de saúde mental de Pouso Alegre,

Ana Cláudia.
Os participantes se reuniram em plenária
para discutir propostas e elaborar moções
a serem apresentadas na Conferência
Estadual de Saúde. A conferência
aconteceu na Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos.

1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres em Borda da Mata

Professores da Creche e Educação de Borda da Mata Infantil participam de palestra

Durante o módulo de estudo quinzenal da Rede Municipal de Educação de Borda da Mata, as professoras da Creche Madre Tereza de Saldanha, Cemei Ana Maria Cabral dos Santos e educação infantil das Escolas
Municipais (pré I e II) participaram da palestra com a professora de música da Rede Municipal de Pouso Alegre, Roseane Tobias França.
Com o tema Musialfabetizando, os professores tiveram a oportunidade de conhecer vários conteúdos musicais, estratégias e formas de avaliar o desenvolvimento das crianças na faixa etária de zero a cinco anos.

Projeto Academia da Saúde de
Borda da Mata participa de aula
diferente em Ouro Fino
A turma da Academia da Saúde
participou, no dia 13 de junho, de
atividades físicas em Ouro Fino.
Acompanhados do professor Totonho,
enfermeira Graziela e a agente de saúde
Tainara, os senhores e senhoras tiveram
transporte e lanche com suco e fruta.
De acordo com o professor Totonho,
o auxílio de pessoas e departamentos
foi essencial para a participação do polo
Borda da Mata “Agradeço ao prefeito

André, secretária de Saúde Rosaly,
diretor de Educação Antônio Carlos,
nutricionista Walquíria e enfermeira
Graziela pela viabilização da logística
e também à Prefeitura e Secretaria de
Saúde de Ouro Fino pela recepção.”
O projeto Academia da Saúde
pertence à Secretaria Municipal de
Saúde e acontece três vezes por
semana no Poliesportivo Irmãos
Rocha.

Membros da
Academia da
Saúde em
Ouro Fino

Convido a todos amigos bordamatenses
para prestigiar a mais nova loja de Lingerie
da cidade com produtos direto de Juruaia
“Capital Nacional da Lingerie.”
Localizada na MG 290, na antiga Selaria Curral.
Telefone: (35)99982-7347 - Qurino Zé do Povo

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LT D A

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Consultório
Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com
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12ª Festa do Milho de Borda da Mata atrai grande público
Cerca de 300 voluntários trabalharam
para transformar 450 sacas de milho em
deliciosos quitutes para a 12ª Festa do
Milho de Borda da Mata. No cardápio
tinha pamonha, curau, bolo, polenta,
quirerinha, pastel, canjica, entre outras
iguarias à base de milho, além de comidas
de boteco, como tutu de feijão, pão com
linguiça e virado de frango. A produção
intensa foi toda consumida durante os
quatro dias de festa, que segundo
estimativa da Paróquia Nossa Senhora
do Carmo, recebeu cerca de sete mil
pessoas durante o evento.
A festa é organizada pela Paróquia e
conta com a colaboração das 30
comunidades urbanas e rurais do
município, o apoio dos comerciantes e
da Prefeitura Municipal. De acordo com
o padre Andrey Nicioli “a Festa do Milho
é quando a Paróquia se reúne para
momentos de alegria, fraternidade e
partilha. Mas essa festa tornou-se muito
grande, excedendo os limites paroquiais.
A Festa do Milho leva o nome de Borda
da Mata para outras localidades, o que
aumenta
ainda
mais
nossa
responsabilidade. Nossa fala é de
gratidão. Somente Deus poderá
recompensar tudo o que as pessoas
fazem por essa Paróquia.” E ainda
complementa “a festa de 2017 foi uma
das melhores até hoje!”
O sentimento de alegria e partilha
citado pelo padre Andrey é confirmado
pela Jacinta Fraga, voluntária desde a
primeira edição da festa, há doze anos,
Fotos:Pascom

“gosto de ver o companheirismo, as
amizades que se intensificam e as que
começam. A motivação maior é o amor
pela minha Igreja e a devoção pela nossa
padroeira Nossa Senhora do Carmo”.
Para Ana Maria de Souza Lima, moradora
do bairro Santa Rita, que também é
voluntária desde a primeira festa, a
motivação do trabalho é a contribuição
à Paróquia “sei que ela sozinha não
consegue caminhar. Faço de coração e
com muito esforço, assim como todos
que participam”.
Além das comidas típicas, outra
grande atração da festa é o bingo de
prendas e o show de prêmios que
sorteou TVs, notebook e até um carro.
Outro ponto favorável do evento é a
data, sempre no feriado prolongado de
Corpus Christi, razões pelas quais Borda
da Mata fica cheia de visitantes. São
turistas que conhecem alguém na cidade,
tem família aqui ou que encontraram
oportunidade de se estabelecer na região
e vem aproveitar a festa durante o
feriado. O diretor do Departamento
Municipal de Educação e Cultura,
Antônio Carlos de Rezende, também
voluntário na festa, conduziu a
apresentação de dois dias e fez a entrega
de brindes para visitantes de lugares
mais distantes. Segundo ele, se
manifestaram muitos turistas da região,
dos estados e capitais São Paulo e Rio
de Janeiro, de Brasília, dos três estados
do sul do país (Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina), do nordeste

brasileiro (Ceará, Rio Grande do Norte,
Bahia, Pernambuco, Maranhão e
Alagoas) e até de Serra Leoa, país da
África Ocidental e da Ucrânia, país da
Europa Oriental. Na noite de sábado, o
deputado estadual Dalmo Ribeiro e sua
esposa, Dalva, estiveram em Borda da
Mata para prestigiar a festa, onde foram
recepcionados pelo prefeito André
Marques e pelo pároco e reitor da
Basílica Nossa Senhora do Carmo, padre
Bino.
A ganhadora de um dos prêmios para
visitantes foi Graziela Nogueira. Ela é de
Pereiro, cidade serrana no interior do
Ceará, e não perde a festa desde que a
conheceu em 2015, “eu sou apaixonada
pela Festa do Milho de Borda da Mata!
Uma festa familiar, com comidas
maravilhosas e com um espírito de
cooperação da comunidade que me
encanta. De onde eu venho nossa
cultura é bem parecida. Nessa época
do ano acontecem as festas juninas e
tem muita comida boa lá no Ceará
também! Temos que dar valor a esse
tipo de manifestação cultural, pois é isso
que torna Borda da Mata uma cidade
tão encantadora.”
Encantado mesmo ficou o senhor
Joaquim Antônio Moreira, morador da
zona rural de Tocos do Moji, que
ganhou no bingo o carro zero
quilômetro (Fiat Moby) sorteado no
domingo, último dia da festa. Ele
ganhou sozinho entre as cinco mil
cartelas vendidas.

Celebração de Corpus Christi
em Tocos do Moji
A Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida, celebrou dia 15 de Junho,
um profundo ato de Fé, a festa de
Corpus Christi. Como recomendado
pelo Pároco Padre Paulo, os moradores
decoraram a frente de suas
residências. Ruas e avenidas foram
todas enfeitadas com bandeirinhas,
balões e colchas coloridas nas grades

e janelas.
Dessa
forma, com a festa preparada
a Celebração da Eucaristia, iniciou se
às 19h, seguida de procissão Solene,
com o Santíssimo Sacramento, sendo
conduzido pelo Pároco Padre Paulo.
O encerramento da celebração
aconteceu na Igreja Matriz, onde os
fiéis receberam uma Benção Especial.

Ganhador do
carro da
Festa do Milho

Enfeites nas ruas
de Tocos do Moji

“Bem aventurada é a Nação, cujo Deus é o Senhor e o
povo ao qual escolheu para sua herança”. Salmos 33v12
A Coordenadora da Escola Municipal Antonio Marques da Silva, Ivone de
Cássia Fernandes Oliveira, a ex-diretora Damares de Oliveira Silva, o ex- vereador
Anilton Pereira da Silva, o vereador Valdir Gomes Bonifácio, o vereador Luiz
Carlos Pinheiro, o ex-vereador Antonio Albano Martins, o Pastor Jair Miguel
Franco, a UBS Santa Cruz, Bar José Wilson da Silva, a Pastelaria Tia Lurdes, os
funcionários do Conselho Tutelar, o ex-Conselheiro Tutelar, Rogerinho, a
Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata, a Técnica de Enfermagem,
Magali das Graças Ribeiro, a Fábrica de Calcinhas( Vilma Marli Duarte), os
Funcionários do Fórum, Mini mercado WD, Dr. Waldemar José Peres de Mello,
Dr. Sílvio Pedro Rodrigues e Cidinha Costa, o Escritório da Dra. Leny de Meirelles,
os funcionários dos Correios, os funcionários da Delegacia de Polícia, a exSecretária de Saúde, Nádia Maria dos Santos Pádua, Rosana Raimunda
Felisbino(Gardênia), a Gráfica e o Jornal Tribuna Popular homenageiam o
Comissário de Menor Jair Benedito de Souza, pelo seu aniversário ocorrido no
dia 5 de junho e também pelo excelente trabalho de cooperação com essas
entidades no bairro Santa Cruz. Parabéns Jair!
Alguns momentos da Festa

Tocos do Moji recebe 5ª Feira de Malhas em junho
Nos dias 9, 10 e 11 de Junho mais uma vez Tocos do Moji recebeu a Feira de Malhas, quando moradores e visitantes puderam
adquirir produtos a preços de fábrica.
Participaram vários expositores de produtos têxteis, calçados, brinquedos e eletrônicos.
A Prefeitura agradece a atuação da Policia Militar na pessoa do Sargento Wexlei, pela organização durante a realização do
evento.

COSERTOS DE PLACAS E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
STOLL - SHIMA - RIMA - UNIVERSAL
PROTTI E OUTRAS MARCAS.

Falar com Roberto Argentino/Mileide
(19)3895-3590/(19)99126-2755/(19)99995-1852

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular
Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397
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Iluminação da quadra do bairro
São Francisco é restabelecida

O Departamento Municipal de Obras realizou, no dia 12 de junho, manutenção
na iluminação da quadra no Bairro São Francisco.
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Tocos do Moji vence campeonato intermunicipal de futebol no Distrito Fernandes
No dia 11 de Junho, no estádio
Municipal Manuel Antonio de
Almeida (Manezão), aconteceu a final
do campeonato intermunicipal do
Distrito Fernandes, que teve início dia
2 de Abril com participação de oito
equipes: Fernandes, Tocos do Moji,

São Benedito, Santa Cruz de Borda da
Mata, Fazenda Velha de Estiva,
Cruzeiro
de
Inconfidentes,
Maçaranduba e São João de Pouso
Alegre.
Tocos F. C. sagrou se campeão ao
derrotar o Santa Cruz de Borda da

Mata, pelo placar de 2 x1.
O prefeito Toninho Rodrigues e o
organizador André Ricardo Almeida
entregaram os troféus e medalhas aos
campeões e vice.
O organizador agradece o apoio da
Prefeitura e da Policial Militar.

Final do
campeonato
do Distrito dos
Fernandes

Campeonato de Futebol Society no Bairro Paredes
em Tocos do Moji mais uma vez encerra com grande sucesso
No dia 11 de junho, terminou o
campeonato de futebol society realizado
no bairro Paredes em Tocos do Moji.
Todos os anos, esse campeonato
movimenta o bairro por diversos
domingos. Em 2017, houve seis equipes
participando e o time vencedor foi o
“Time do Elias”, já que lá as equipes são
conhecidas pelo nome do líder.

O artilheiro do campeonato foi
Paulinho.
A organização foi de Izael Bento de
Souza que contou com apoio da
Prefeitura e no encerramento, como é de
costume, foi servido um grande
churrasco aos atletas e torcedores que
também colaboram para a realização da
festa esportiva.

Final do
campeonato
no bairro
Paredes

Calçamento no bairro Barreiro em Tocos do Moji ganha sarjeta e faixa de pedestre com acessibilidade
A Prefeitura de Tocos do Moji, além de
fazer o calçamento no bairro Barreiro,
saída para o Distrito Sertão da Bernardina,
no perímetro urbano, para dar mais

segurança aos pedestres e também
acessibilidade construiu uma sarjeta e
faixas de pedestres com acesso para
pessoas com dificuldades de locomoção.

Faixa de
Pedestre e
sargeta no
bairro Barreiro

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

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

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Estratégia da Saúde da
Família em Tocos do Moji
inicia 1º Grupo de Gestantes
No dia 14 de junho, às 19h,
teve início no primeiro Grupo
de Gestante na Unidade
Estratégia Saúde da Família.
Para o curso foram convidadas
as gestantes e também os pais
para que também possam
adquirir conhecimento. O
curso
abordou
temas
referentes a cuidados com RN,
amamentação, tipo de parto,
vacinas e esclarecendo dúvidas no momento do curso. Logo pós o curso foram
realizados sorteio de brindes para as mamães.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 01/2017
“Altera a Lei Municipal nº 1917/2016 e dá outras providências”
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 2º da Lei Municipal nº 1917/2016 passará a ter a seguinte redação:
“Art. 2º - Ficam criadas mais 02 (duas) vagas para o cargo de Monitor de Creche, totalizando 37 (trinta
e sete) vagas e mais 01 (uma) vaga para o cargo de Servente Escolar, totalizando 67 (sessenta e sete)
vagas”.
Art. 2º - O quantitativo dos cargos de Monitor de Creche constante do Anexo I da Lei Municipal nº
1917/2016 passará a ter a seguinte redação: “37”.
Art. 3º - O quantitativo dos cargos de Servente Escolar constante do Anexo I da Lei Municipal nº
1917/2016 passará a ter a seguinte redação: “67”.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Borda da Mata, 30 de março de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 02/2017
Dispõe sobre a fixação de percentual a ser pago para a função gratificada – Membro da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, Pregoeiro ou Equipe de Apoio no âmbito da Câmara Municipal de
Borda da Mata e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º – O servidor efetivo designado e nomeado para compor a Comissão Permanente de Licitação –
CPL e/ou atuar como pregoeiro ou equipe de apoio, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002,
perceberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre seus vencimentos.
Art. 2º – O valor acima será pago enquanto o servidor estiver exercendo o cargo, não se incorporando
aos vencimentos em hipótese alguma.
Art. 3º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Borda da Mata, 03 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 03/2017
“Dá nome à via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “RUA EDSON DE LIMA” a rua que se inicia em frente à propriedade do
Sr. Antônio Satira e termina no antigo campo de futebol do bairro Santa Cruz.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 03 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Grupo de Gestantes em Tocos do Moji

05 de Junho - Dia do Meio Ambiente
O Brasil cai no conceito dos países que financiam programas de proteção ao meio
ambiente.
Um dos países considerados menos corruptos do globo, a preocupação com os
rumos da política ambiental no Brasil é crescente. A Noruega é uma das principais
doadoras do Fundo - Amazônia, que financia ações de combate ao desmatamento
no Brasil. Com o aumento do corte da floresta no ano passado e a ameaça de
redução de áreas protegidas na Amazônia, o dinheiro norueguês pode desaparecer.
Infelizmente no Brasil, ainda tem-se por hábito a velha política do avanço
econômico a qualquer preço, não há por parte da maioria dos governos preocupações
reais, tão pouco políticas efetivas de combate ao desmatamento em todos os biomas
que compõe o território brasileiro, assim o meio ambiente vem sofrendo ações
devastadoras por parte de grileiros de terras, pecuaristas, madeireiros, dentre outros.
Essa realidade tem levado o Brasil para um cenário de descrédito junto aos países
que se preocupam com o meio ambiente e que financiam grande parte dos programas
de combate às ações criminosas que a cada ano vão se multiplicando colocando em
xeque o futuro da Amazônia e demais áreas florestais como um todo.
Leonardo Alex - Biólogo/Gestor Ambiental

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Homens são presos após ameaças e apropriação indébita
Compareceu nesta unidade Policial Militar, a vítima qualificada, onde segundo
informações por volta das 01h30 do dia 16/06/2017, no centro de Borda da Mata,
havia sofrido ameaças de morte de uma pessoa conhecida, por conta de uma dívida
no valor de R$400,00 que, não recebendo a dívida, por volta das 14h, o autor deslocou
a residência da vítima e exigiu que o mesmo entregasse o veículo Ford Eco Sport
vermelho de propriedade de seu genitor sem o conhecimento do mesmo, que
posteriormente contou a seu genitor o que havia ocorrido, o qual acionou a Policia
Militar que manteve a negociação com o autor, através de mensagens via celular, a
vítima então combinou com autor de fazer o pagamento de receber o veículo de
volta; que deixaria uma bolsa com dinheiro na janela de sua residência, por orientação
da equipe policial a vítima preparou uma bolsa com sacolas plásticas para simular o
dinheiro, deixando-a na janela como combinado; passados alguns minutos, com a
equipe policial já posicionada, o veículo Fiat uno de cor branca placa parou de
forma rápida na porta da residência, desembarcando rapidamente um dos autores
qual subtraiu a bolsa e entrou no veículo, que foi imediatamente bloqueado pela
equipe policial, que realizou a prisão dos três ocupantes do veículo, além de uma
porção de substância análoga a maconha bem como diversos celulares, dinheiro e
diversos outros materiais suspeitos, sendo todos envolvidos conduzidos para a
Delegacia de Polícia juntamente com os materiais.
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Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata adquire seis veículos
Seis veículos foram adquiridos
pela Prefeitura Municipal de Borda
da Mata através da Secretaria
Municipal de Saúde para transporte
de pacientes e logística dos serviços

de saúde.
A
frota
municipal
agora
disponibiliza também de uma van de
15 lugares, duas mini vans de 7
lugares e três carros. Dois dos

automóveis foram comprados com
recursos vinculados, dois por
intermédio de emenda parlamentar do
ex-Deputado Federal Geraldo Thadeu
e outros dois com recursos próprios.

Homem inconformado com a separação, importuna
a ex-sogra e ex-companheira, mas sai correndo
e desaparece quando a PM é acionada
A PM foi acionada e compareceu ao local dos fatos onde a solicitante relatou que
desde quando sua filha veio a terminar o relacionamento com seu ex-companheiro,
o mesmo não tem dado sossego, que fica perturbando sua tranquilidade e
importunando sua filha. Que o autor esteve na porta de sua residência com gritarias
e insultos e exigia falar com sua ex-companheira, que já não suportando tantos
desaforos acionou a PM para as providências momento em que seu ex-genro ao
perceber que a polícia tinha sido acionada, saiu do local correndo tomando rumo
ignorado.

Após envolver em acidente condutor
abandona o veículo no local
O solicitante informou que alguns veículos que estavam sob a sua tutela estariam
estacionados em frente a residência onde mora, quando o condutor do veículo de
um veículo VW Fusca veio a colidir violentamente contra os veículos estacionados.
Após o ocorrido o solicitante viu o motorista descer do VW Fusca, juntamente com
uma mulher, e ambos fugiram tomando rumo ignorado. O condutor deixou o local do
acidente sem nenhum tipo de sinalização e o veículo abandonado na via. No veículo
estava o respectivo CRLV apenas não sendo localizado nenhum outro tipo de
documento. Entende-se que o condutor do veículo praticou crime de trânsito previsto
no artigo 305 do CTB: “Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”. Enquanto a
polícia estava no local da ocorrência, um cidadão desconhecido chegou tirando
fotos com um celular e afirmando ser cunhado do autor, disse também que estava ali
para impedir que o VW Fusca fosse levado pelo guincho e que era funcionário
público (afirmativa que possivelmente tinha por escopo tentar algum tratamento
privilegiado por parte da guarnição policial). Quando prontamente indagado qual
seria o seu nome e se teria contato com o autor, o sujeito saiu rapidamente do local
e não mais retornou. Foram lavrados os AITs (deixar o condutor do veículo de
adotar procedimento de segurança e sinalização da via) e (deixar o condutor
envolvido em acidente de remover o veículo do local). O veículo foi recolhido ao
pátio credenciado pelo DETRAN conforme as providencias inerentes ao CTB.

Criadores de gado sofrem golpe de estelionatário
Compareceram na Unidade Policial Militar, as vítimas qualificadas que relataram
que no mês de abril efetuaram a venda de alguns animais bovinos entre bezerros,
novilhos e garrotes, para 03 cidadãos desconhecidos. Relataram que os supostos
autores disseram que residiam na cidade de Congonhal e Monte Sião, sendo que
pagaram com dois cheques, um no valor de R$12.000,00 do Banco do Brasil e outro
no valor de R$6.700,00 do Banco Itaú, que depositaram o cheque do Banco do Brasil
o qual voltou e ao procurarem saber com o gerente o motivo do não pagamento do
cheque, foram informados que a agência e a conta que constam no cheque não
existiam. Diante do exposto e devido ao tempo decorrido do acontecimento dos
fatos, os cheques supostamente falsos foram recolhidos e encaminhados para a
Delegacia de polícia juntamente com o REDS e as vítimas orientadas a prestarem
maiores detalhes a autoridade policial para futuras providências.

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.

Veículos adiquridos pela Prefeitura

Festa de Aniversário de Borda da Mata
Até o fechamento desta edição, as atrações da Festa
da Cidade ainda não tinham sido todas definidas. Mas,
a festa será de 12 a 16 de julho. Tão logo sejam definidas,
elas serão divulgadas nos meios de comunicção
da Prefeitura, inclusive, como todos os anos,
distribuídos cartazes pela cidade e região.
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Prefeitura de Bom Repouso e Conselho Municipal
de Assistência Social realizará X Conferência Municipal
Veja abaixo a portaria
sobre a Conferência:
PORTARIA CONJUNTA Nº 16, DE 21
DE JUNHO DE 2017.
Dispõe sobre a convocação
extraordinária da X Conferência
Municipal de Assistência Social e dá
outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL, em
conjunto com a PRESIDENTE DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista
que o processo de Conferências de
Assistência Social são espaços amplos
e democráticos de discussão e
articulação coletivas em torno de
propostas e estratégias de organização,
cuja principal característica é reunir
governo e sociedade civil organizada no
âmbito do município, de BOM
REPOUSO, para debater e decidir as
prioridades na Política de Assistência
Social para os próximos anos;
Considerando a Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS – NOBSUAS, aprovada
pela Resolução nº 33 de 12 de Dezembro
de 2012, do Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, que no
inciso VIII do art. 12 aponta como
responsabilidade dos entes, União,

estados, Distrito Federal e municípios,
realizar, em conjunto com os conselhos
de assistência social, as conferências de
assistência social;
Considerando que é competência do
CMAS convocar a cada dois anos a
Conferência Municipal de Assistência
Social, com o objetivo de avaliar a
situação da assistência social e propor
diretrizes para o aperfeiçoamento do
Sistema único da Assistência Social,
conforme disposto no inciso VII Art. 2º
do Regimento Interno do CNAS
“Resolução CNAS nº 6, de 9 de fevereiro
de 2011”;
Considerando que a Norma
Operacional Básica do Sistema único de
Assistência Social NOB/SUAS
preconiza que a Política de Assistência
Social deve ser executada de maneira
planejada;
Considerando que as Conferências de
Assistência Social, têm o objetivo de
conferir o que foi alcançado em relação
ao Plano Decenal 2016-2026 e as
deliberações das conferências de 2015;
e a importância de se conhecer e
implantar o II Plano Nacional Decenal;
RESOLVE:
Art. 1º Convocar extraordinariamente
a X Conferencia Municipal de
Assistência Social com o fim de avaliar
a situação atual da Assistência Social e
propor novas diretrizes para o seu

Prefeitura e IFSULMINAS
realizam “Projeto Expedição”
em Bom Repouso
A Prefeitura de Bom Repouso, em
parceria com Instituto Federal do Sul
de Minas promoverá de 09 a 15 de
julho, o “Projeto Expedição” do
IFSULMINAS. Este projeto consiste
em diversas atividades e palestras
que serão ministradas nestes dias.
As palestras programadas são:

Uso consciente de Agrotóxico;
Manejo de pragas de morango;
Aproveitamento integral dos
alimentos; Cultivo de plantas
medicinais; Cinema na praça;
Economia doméstica e solidária;
Relação interpessoal e Trabalho em
equipe; Aula de Yoga.

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

aperfeiçoamento, em especial garantir os avanços do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Art. 2º A X Conferência Municipal de Assistência Social
realizar-se-á no dia 17 de Julho de 2017, às 18 horas, no
Clube Literário e Recreativo de Bom Repouso.
Art. 3º A X Conferência Municipal de Assistência Social
terá como tema geral a “Garantia de direitos no
fortalecimento do SUAS”; e como lema a “Garantia de
Direitos no SUAS: organizar, lutar e resistir.”
Art. 4º Para a organização da X Conferência Municipal
de Assistência Social será instituída uma Comissão
Organizadora coordenada pela Presidente e pela Vice –
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,
com composição paritária dos representantes do Governo
e da Saciedade Civil, a ser definida em Resolução do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MESSIAS CRISPIM BRANDÃO
Prefeito Municipal
MÁRCIA PAULA DA SILVA
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO
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Demonstração de Capoeira aos Alunos da Escola Municipal Ambrosina
Maria de Jesus no Distrito Sertão da Bernardina em Tocos do Moji

Em parceria com o CRAS de Tocos do Moji, a Associação Cultural Capoeira Liberdade do Brasil, através de seu professor mestrando zangado esteve na Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus no Distrito
Sertão da Bernardina em Tocos do Moji com demonstração de capoeira aos alunos do Ensino Fundamental I, sobre amostra de iniciação, instrumentos e a cultura.
A demonstração foi para abrilhantar o projeto Afro - Descendente desenvolvido na Escola.
A Coordenadora Educacional Kedimiler Maria da Silva, Professores e Alunos agradecem a Associação Cultural Capoeira Liberdade do Brasil pela belíssima apresentação.

Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata disponibiliza
vacina contra HPV para
meninos de 11 a 14 anos
O Ministério da Saúde ampliou a faixa
etária da vacinação contra HPV para
meninos de 11 a 14 anos. A vacina já
está disponível na UBS Monsenhor
Pedro Cintra no Centro de Borda da
Mata. A equipe da Secretaria de Saúde
também está percorrendo as escolas
municipais para realizar a vacinação. A

Vacina contra
HPV para
meninos de 11
a 14 anos

vacina é aplicada em duas doses, com a
segunda dose aplicada seis meses após
a primeira. As meninas já são vacinadas
na faixa etária de 9 a 14 anos.
A vacina contra o vírus HPV para
meninas e meninos é importante para a
prevenção de pelo menos três tipos de
câncer na fase adulta.

Sala de vacinação da Secretaria de
Saúde de Borda da Mata é reformada
A sala de vacina
da
Secretaria
Municipal
de
Saúde, localizada
na
UBS
Monsenhor Pedro
Cintra,
foi
reformada para se
adequar às normas
do Ministério da
Saúde.
Foi retirada a luz
solar
direta,
instalados bancada
de mármore e
armário de vidro
p
a
r
a
armazenamento de
materiais, além da
ante sala para
recepção
dos
pacientes.
As
adequações foram
realizadas pelo
Departamento
Municipal
de
Obras.
O horário de
atendimento da
sala de vacinação é
das 7h às 16h30, de
segunda à sexta.

Sala de Vacina da UBS Monsenhor
Pedro Cintra reformada
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Prefeitura e IFSULDEMINAS firmam parceria para plantio de horta no Lar
Uma parceria entre a Prefeitura de Borda da Mata e o IFSULDEMINAS Campus
Inconfidentes possibilitou a criação de uma horta e revitalização do pomar no Lar
Monsenhor Pedro Cintra no sábado, 10/06/2017.
Professores e alunos do Instituto Federal participaram da ação que incluiu a
análise do solo e da água. O professor Evandro, coordenador do curso de Agronomia
e o professor Pantanal junto com o técnico Walfrido, funcionários do Lar e
voluntários realizaram todo o trabalho que envolveu também a participação dos
idosos que vivem no Lar.
Todos os participantes da ação participaram do almoço preparado pela Equipe da
Paz de Inconfidentes no Lar. Os alimentos para a preparação do almoço de sábado
foram doados pelos supermercados de Borda da Mata: Nova Borda, Nossa Senhora
Aparecida (Beto), Irmãos Machado e Baleia.

Horta no Lar Monsenhor Pedro Cintra

Atletas de Borda da Mata participam do III Campeonato
Mineiro Inter estilos e um atleta é campeão
A academia Templo de Shallom Resgate TSR de Borda da Mata participou em Pouso Alegre, no dia
25 de junho, do terceiro campeonato mineiro Inter estilos onde obtiveram um ótimo resultado.
O aluno Jefersson Brentegani na categoria de luta (sonshow) se destacou e sagrou-se campeão.
Estiveram presentes várias equipes de vários Estados deixando o campeonato de um nível muito alto.
De acordo com o mestre Benedito, a falta de apoio e incentivo ao esporte profissional e desigualdade
social não desanimam os atletas que vem se destacando em 2017.

III Campeonato Mineiro Inter estilos em Pouso Alegre

