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Gráfica Nossa Senhora do Carmo de Borda
da Mata passa a ser “Gráfica Tribuna Popular”

No mês de outubro, a Gráfica
Nossa Senhora do Carmo de Borda
da Mata passou a ser denominada
“Gráfica Tribuna Popular”.

A empresa Tribuna Popular Ltda.,
responsável pela edição do Jornal
Tribuna Popular que está prestes a
completar duas décadas de
circulação nas cidades de Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do
Moji e Senador José Bento,
adquiriu neste mês a Gráfica Nossa
Senhora do Carmo. Com a
aquisição, as duas empresas, Gráfica
e Jornal,  passam a ser uma só e no
mesmo endereço à Rua Eduardo
Amaral, 311, centro,  e também o
jornal com novo telefone:

(35)3445-2130.Gráfica e Jornal Tribuna Popular

Três quilômetros de calçamento
entre Tocos do Moji e

Distrito dos Fernandes são
concluídos pela Prefeitura
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Parque Municipal de Bom Repouso ganha
paisagismo e Academia ao Ar Livre

Paisagismo e

Academia ao

Ar Livre no

Parque

Municipal de

Bom Repouso
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Prefeitura de Borda da Mata
fará mais quatro licitações

de obras ainda em 2016

Hospital que será adequado com averba de um milhão de reais,

connseguida através do Deputado Odair Cunha

Página 9
Menor é apreendido por envolvimento em
assalto em Farmácia do Distrito do Cervo
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Seu Natal com

Super Liquidação Ipê
Durante todo o mês de

Dezembro

Grupo Ipê Materiais de Construção

AGUARDE!
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com
Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele

seria honesto ao menos por desonestidade.
Sócrates

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

Cidade de Bom Repouso ganha calçamento em diversas ruas
A Prefeitura de Bom Repouso realizou nos meses de setembro e

outubro, o calçamento de diversas ruas no perímetro urbano. Algumas
ruas tiveram seus calçamentos concluídos, pois faltavam apenas alguns
trechos para serem finalizados, entre estas a Rua São Francisco na Vila
Santa Bárbara.

Mas além dela, também foram beneficiadas com calçamento ruas do
Loteamento Alvorada, Vila Santa Bárbara; do Loteamento Benedito
Brandão de Andrade, bairro Nossa Senhora do Rosário;  Loteamento
Bom Repouso, bairro Nossa Senhora do Rosário; Loteamento Bela Vista,
Centro; Loteamento Belo Horizonte, Centro; Loteamento Cruzeiro,
Centro;  Ruas do Parque Municipal e Centro de Eventos, Centro;
Loteamento Jardim Santa Amélia, Vila Nossa Senhora de Fátima.

Parque Municipal de Bom Repouso ganha paisagismo e Academia ao Ar Livre
O Parque Municipal de Bom Repouso,

que está em fase de acabamento,
ganhou nos últimos dias, um belo
paisagismo com palmeiras em volta do
lago e também árvores e flores em frente
ao lago. Além do paisagismo, a Prefeitura
também colocou no local uma Academia
ao Ar Livre. Será feita em volta do lago
ainda uma pista de caminhada.

Parque Municipal

com o novo

paisagismo

Tribuna Popular
Novo Telefone:

3445-2130
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

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

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

Três quilômetros de calçamento entre Tocos do Moji e
Distrito dos Fernandes são concluídos pela Prefeitura

A Prefeitura de Tocos do Moji
concluiu os três quilômetros de
calçamento que l iga a  Sede do
Município ao Distrito dos Fernandes.
De acordo com o prefeito Toninho
Rodrigues, essa obra é de suma

importância para o desenvolvimento,
não só do Distrito dos Fernandes,
como de todo município, pois é uma
grande obra que colabora em todos
os sentidos na melhoria da qualidade
de vida de todos os cidadãos

tocosmojienses. O prefeito afirma
ainda que, esta obra só foi realizada,
graças a  ajuda dos Deputados
Federal ,  Rodrigo de Castro e
Estadual, Tiago Ulisses, que enviaram
verbas para este fim e também com

esforço e zelo pelo dinheiro público
da população de Tocos do Moji, em
que o prefeito soube direcionar
também recursos do próprio
município para a  conclusão do
calçamento.  “Todos estão de

parabéns, população por ganhar este
presente, deputados por ajudar e o
prefeito por saber das necessidades
do povo e investir  bem o nosso
dinheiro”, diz um morador do Distrito
dos Fernandes.

Calçamento do Bairro Barreiro em Tocos do Moji está em fase de acabamento

O calçamento do Bairro Barreiro em Tocos do Moji, em que são vários metros quadrados de calçamento, entra em sua fase final, pois a
Prefeitura vai calçar até uma pedra conhecida na estrada que liga a cidade ao Distrito Sertão da Bernardina.

Sertão da Bernardina em
Tocos do Moji ganha obra
importante para eventos

 A Prefeitura de Tocos do Moji está
construindo uma obra muito importante
no Distrito Sertão da Bernardina. Trata-
se da reforma e cobertura da quadra
poliesportiva e também a construção de
banheiros,  palco e um  espaço para
eventos ao lado da quadra. “Esta obra é
de suma importância para os moradores
daquele local, já que agora, além da

quadra que era bem usada, eles terão
mais este conforto, com banheiros e
além de tudo, um espaço maravilhoso
para realização de eventos, coisa inédita
em zona rural de muitos municípios.
Ficamos felizes por atender mais este
pedido da população do Sertão da
Bernardina”, diz o Prefeito Toninho
Rodrigues.

Local para eventos no

Distrito Sertão da

Bernardina

Advogado de Borda da Mata participa
de roda de conversa com adolescentes

do CRAS de Borda da Mata
Dia 19 de outubro, o advogado

Jansen Costa participou da roda de
conversa com os adolescentes do
C R A S  S e b a s t i a n a  M a r q u e s  d e
Borda da Mata. Nosso convidado
f a l o u  s o b r e  s u a  c a r r e i r a ,  a s
d i f i c u l d a d e s  e n f r e n t a d a s  p a r a
conciliar a graduação e o trabalho
e  o s  f r u t o s  c o l h i d o s  n a  s u a
caminhada.

“ M u i t o  o b r i g a d a  p e l a  s u a
participação, Jansen, sua presença
e  s u a  h i s t ó r i a  e n r i q u e c e r a m  e
estimularam muito nosso grupo”,
d iz  a  Coordenadora  do  CRAS,
Marília Lopes.
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Horta do CRAS em Borda da Mata

A horta do CRAS Sebastiana Marques  de Borda da Mata que faz parte do projeto PLANTAMOS O
FUTURO QUE QUEREMOS, está muito bonita.”E já estamos colhendo o que plantamos e a  família
CRAS agradece aos doadores das mudas: Mira e Samuel, muito obrigada pela colaboração”, diz Marília
Lopes, Coordenadora do CRAS.

Memoria l  “Nossa  Gente”
homenageia Vivalde Dias de Oliveira
Já teve início a exposição de fotos do

Memorial “Nossa Gente” que
homenageia o Sr. Vivalde Dias de
Oliveira, que foi Presbítero na Igreja
Presbiteriana Independente e fundador
da Igreja Presbiteriana Renovada de
Borda da Mata.

O organizador do Memorial, Antonio
Agnaldo Guimarães (Léo), disponibilizou
todas as fotos no Facebook, no Grupo
“História e Fatos Antigos de Borda da

Mata”, onde teve grande repercussão
por parte de todos que conheceram o
homenageado e também pelos seus
inúmeros familiares.

Venha conhecer a fascinante e
exemplar história de nosso
homenageado visitando o Memorial
“Nossa Gente” que fica no hall de
entrada da Prefeitura Municipal,
funcionando de segunda a sexta-feira,
das 10h as 17h.

Memorial “Nossa
Gente” de

Vivalde Dias de
Oliveira
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

12ª Festa das Crianças de Tocos do Moji
Fazer uma criança sorrir é um ato

sagrado. Marcada de sacralidade é
também a estrutura que trabalha com a
finalidade de “fabricar” tal sorriso.
Descobrimos que estamos no caminho
certo, quando somos capazes de
proporcionar o sorriso e a alegria de uma
criança. Conservar a bondade natural da
essência humana, (como afirmava
Rousseau), significa investir de verdade
numa educação que ensine e preserve a
alegria de viver.

O décimo segundo dia do mês de

outubro é marcado por um duplo
significado; onde de um lado
comemoramos a bondade da Padroeira
do Brasil e, do outro a bondade que nos
é natural; bondade esta encontrada
justamente nas crianças. No entanto, fé
e compromisso ocupam espaço central,
definindo de forma brilhante o
verdadeiro sentido de tão nobre data.

Compromisso assumido pela família da
Cleuza (Tieta) que com a ajuda da
população, mais vez, realizou a
tradicional Festa das Crianças no

Município de Tocos do Moji. Tal
evento é esperado com grande
expectativa, o qual é marcado por um
forte momento de fé; sendo este a
Benção de Nossa Senhora Aparecida;
(ministrada pelo nosso Pároco Pe.
Paulo Ambar) onde crianças, moradores
e  visitantes agradecem a Deus pela
saúde e por mais um ano de conquistas.

Depois de abençoados, crianças e
adultos foram convidados a repartir o
bolo, refrigerantes, algodão doce,
sorvetes, balas e chocolates. A praça

se tornou um grande parque de diversão
com vários brinquedos infláveis e crianças
sorrindo.

A família da Cleuza (Tieta)
aproveita este veículo de
comunicação para agradecer o
apoio de alguns Vereadores,
que ajudaram na festa,
Prefeitura Municipal e Polícia
Militar, além de toda
população e visitantes que
além da ajuda também se
fizeram presente abrilhantando

a festa. Que Deus Abençoe a Todos.
Vanderlei C. Silva

Festa das Crianças em Tocos do Moji

Pe. Paulo Vieira Ambar é o novo Pároco da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji

Às 19h do dia 30 de setembro, as
Comunidades pertencentes à Paróquia
de Nossa Senhora Aparecida em Tocos
do Moji, participaram da Cerimônia de
Posse de seu novo Pároco, Pe. Paulo
Vieira Ambar. Logo no início da
celebração, presidida por Dom José Luiz
Majella, Arcebispo Metropolitano,
concelebrada por vários presbíteros, na
presença de familiares e inúmeros fiéis,
foi lido o Decreto de Nomeação de
Pároco. O Pároco nomeado fez, então, a
sua Profissão de Fé e o Juramento de
Fidelidade, assinados igualmente pelo
Arcebispo, o introduziu na posse de seu
novo ofício.

Nesta fase de conhecimento entre o
novo Pároco e os fieis, estes últimos,
estão encantados com a humildade do
seu recente líder espiritual. Pe. Paulo tem
colocado em prática um dos principais
ensinamentos e gestos de Jesus: “veio
para servir e não para ser servido”. Seja
muito bem vindo. Nosso povo está
sedento de líderes espirituais capazes
de ultrapassar os belos discursos. Que
são Tiago possa continuar sendo sua
inspiração Pe. Paulo; quando este
afirmou enfaticamente em seu Livro: A
Fé sem obras é morta Tiago 2 :14-26.

Vanderlei C. Silva
Tocos do Moji

Posse do novo

Pároco de Tocos

do Moji,

Pe. Paulo Ambar

TRIBUNA POPULAR
NOVO TELEFONE:3445-2130

Dona Vicentina, ilustre
moradora de Tocos do Moji,
completa 100 anos de vida

No dia 27 de setembro, Dona Vicentina
da Silva Flausino celebrou junto a seus
familiares e amigos 100 anos de vida. Ao
conversar com nossa ilustre moradora
sobre o segredo de sua longevidade e
lucidez; esta não titubeou ao afirmar que
o “segredo da vida” é vivê-la com amor e
celebrar cotidianamente as pequenas
conquistas e, que dessa forma (de
conquista em conquista) se chega a
grandes vitórias. Afirmou ainda, que
devemos descobrir nas pequenas coisas
a Graça de Deus. Assim sendo, cada
minuto de vida deve ser celebrado e
vivido da melhor maneira possível.

Tão nobre data não podia passar
despercebida. Dessa forma, Dona
Vicentina que sempre fora, se tornou
ainda mais; motivo de orgulho para nossa
cidade, por ocasião de seu centenário,
recebeu inúmeras homenagens dos filhos,

netos, bisnetos, tataranetos, demais
familiares e amigos. Em momentos como
esse as dificuldades vividas são
deixadas de lado e, agora as lágrimas
derramadas explicitam a alegria de
poucos; isto é: a de ter a mãe presente.
A de poder abraçá-la e dizer; mãe, nós
te amamos e nos alegramos contigo.

Obrigado Senhor, pela vida de Dona
Vicentina. Ensina-nos, e nos contemple
com este mesmo Dom, o de viver e
celebrar a vida de maneira simples e o
de colecionar e comemorar as pequenas
vitórias.

Parabéns dona Vicentina! Que Deus
te conserve por muitos e muitos anos
entre nós. Que a tua alegria de viver
contagie nossos corações. Que teus
filhos (a) dividam conosco a alegria que
emana de ti.

Vanderlei C. Silva

Anuncie
Aqui

Dona Vicentina comemorando

100 anos de vida.

Cuidado com as voltas
que o mundo dá. Hoje

você lança as
palavras, amanhã

sente o efeito delas.
Autor desconhecido
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB Alex

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 20/2016

Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017. Lei nº1.838/2013, abre crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº1.915/
2015 e estabelece outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir
Adicional Especial no valor de R$ 50.620,78 (cinqüenta
mil, seiscentos e vinte reais e oito centavos), destinados
a financiar as seguintes dotações orçamentárias do
exercício corrente:

Art.3º. Os recursos utilizados, para abertura
do crédito adicional especial previsto no artigo
segundo, será por excesso de arrecadação no
valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) a
anulação de dotações no valor de R$620,78,
conforme segue:

Art.4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 2º desta Lei até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor.

Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 07 de junho de 2016.

Proposição de Lei nº 21/2016
“Dá nomes aos logradouros que mencionam e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Edmundo Silva Júnior, Prefeito do Município sanciono a seguinte

Lei:
Art. 1° - Passam a denominarem-se as seguintes ruas do Loteamento Belas Vista, no Bairro São Francisco:

I – Fica denominada Rua Rosália Floriano de Melo, a rua localizada entre a quadra A e quadra B, do Loteamento
expresso no caput;

II – Fica denominada Rua Carmelino de Melo, a rua localizada entre a quadra C e quadra D, do Loteamento
expresso no caput;

III – Fica denominada Rua Salvador de Melo, a rua localizada entre as quadras A,B,C,D a Área compensatória
indicada no Projeto Arquitetônico:

IV – Fica denominada Rua Alagoas, a rua localizada entre as quadras C, D, a Área Verde B e a Área Compensatória
indicada no Projeto Arquitetônico;

Paragrafo Único: A rua localizada entre a Quadra B e a Quadra C, é o prolongamento de rua existente e denominada Rua
Joaquim Floriano Barbosa e a rua que faz frente a Quadra E e demais Quadras do Loteamento Bela Vista é o prolongamento
da rua existente e já devidamente nominada como Rua Honório Borges.

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de junho de 2016.

Proposição de Lei nº 22/2016
“Institui no âmbito do Município de Borda da Mata, bolsa de indenização devida aos agentes públicos municipais e

municipalizados de saúde que atuam em campanhas de vacinação e atividades de campo realizadas pela Secretaria Municipal
de Saúde.”

 Art. 1º Institui no âmbito do Município de Borda da Mata, bolsa de indenização devida aos agentes públicos de saúde
municipais e municipalizados que atuam em campanhas de vacinação e atividades de Campo referentes ao Combate de
Endemias transmitidos por vetores realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando regulamentar a utilização dos
recursos advindos do Governo Federal e do Governo Estadual.

Parágrafo único. Os agentes públicos da Secretaria Municipal de Saúde, para atuar nas campanhas de vacinação e
atividades de Campo referentes ao Combate de Endemias transmitidos por vetores de que trata o caput, serão designados
mediante escala rotativa, sob a responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º Para o pagamento da indenização aos agentes públicos de saúde municipais e municipalizados que atuarem em
campanhas de vacinação fica estipulado o valor de R$ 70,00 (setenta reais) para cada dia de trabalho, para os profissionais
com formação em nível fundamental, técnico, médio e superior.

§1º O não cumprimento das metas estabelecidas nos programas e campanhas de vacinação, poderá resultar na suspensão
do pagamento da bolsa indenização.

§2º Os valores estipulados no caput deste artigo poderão ser atualizados somente pela entidade repassadora dos
recursos de que tratam o caput do art. 1ºdesta Lei.

Art. 3º Para o pagamento da indenização aos agentes públicos de saúde municipais e municipalizados em atividades de
Campo referentes ao Combate de Endemias transmitidos por vetores fica estipulado o valor de R$ 70,00 (setenta reais) para
cada 4 (quatro) horas de trabalho limitado o total de 16 (dezesseis) horas a cada mês, para os profissionais com formação em
nível fundamental, técnico, médio e superior.

§1º O não cumprimento das metas estabelecidas nas atividades de Campo referentes ao Combate de Endemias transmitidos
por vetores, poderá resultar na suspensão do pagamento da bolsa indenização.

§2º Os valores estipulados no caput deste artigo poderão ser atualizados somente pela entidade repassadora dos
recursos de que tratam o caput do art. 1ºdesta Lei.

§3º O agente público municipal poderá prestar serviço referentes ao Combate de Endemias transmitidos por vetores, nos
horários não coincidentes com sua carga horária junto à Administração Pública Municipal.

Art. 4° Não havendo o repasse financeiro oriundo do Fundo Nacional de Saúde e/ou do Fundo Estadual de Saúde para
o Fundo Municipal de Saúde, os agentes públicos da Secretaria Municipal de Saúde que forem escalados para as campanhas
de vacinação e atividades de Campo referentes ao Combate de Endemias transmitidos por vetores deverão exercer o
encargo no horário de trabalho junto à Administração Pública Municipal, não fazendo jus à bolsa indenização.

Art. 5º Os valores recebidos a título de bolsa de indenização pelos agentes públicos da Secretaria Municipal de Saúde
não incorporam em nenhuma hipótese à remuneração, tampouco servirá de base pecuniária para a concessão de outros
benefícios.

Parágrafo único. Não incidirá nenhuma tributação sobre os valores recebidos a título de bolsa indenização de que trata
esta Lei, ante o caráter indenizatório do benefício, podendo a Administração Municipal operacionalizar o pagamento do
benefício juntamente com a folha mensal de pagamentos dos agentes públicos municipais.

Art. 6º Os valores pagos pela Administração Pública Municipal a título de bolsa indenização aos agentes públicos da
Secretaria Municipal de Saúde serão classificados pelo Departamento de Contabilidade como despesa de indenização pela
execução de trabalho de campo, não considerada como despesa com pessoal civil.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata, 27 de junho de 2016.
JUAREZ FLORIANO DE SÁ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Veículo ocupado por suspeitos é abordado na
estrada vicinal do Distrito do Cervo

Em 05/10/2016, a Policia Militar recebeu via 190 uma ligação anônima onde relatava
que um veículo Peugeot de cor vermelha estaria deslocando do distrito do Cervo
para Borda da Mata com alguns indivíduos suspeitos, sendo que nas proximidades
do local conhecido como Pontilhão, zona rural, o veículo foi interceptado e todos
os ocupantes abordados conforme técnicas previstas. Após a abordagem e
checagem dos dados dos ocupantes sendo estes oriundos do Estado de São Paulo,
em foi constatado que um veículo estava com a falta de licenciamento 2016, sendo
tomadas as providências de acordo com o CTB e o veículo recolhido ao pátio
credenciado pelo DETRAN sendo lavrados os respectivos AITs de acordo com o
artigo 169. Ao ser efetuada a busca no interior do veículo, foram encontrados
papéis com dados referentes a um individuo preso pela Justiça os quais foram
recolhidos e juntamente com o REDS entregues na Delegacia de Polícia para maiores
levantamentos.

Menor é apreendido por envolvimento em assalto
em Farmácia do Distrito do Cervo

Em 10/10/2016, a PM compareceu na Farmácia Santa Isabel no distrito do Cervo,
onde a vítima proprietária do estabelecimento relatou que encontrava atendendo
clientes, momento em que dois indivíduos sendo um de cor branca e outro de cor
morena sem maiores características, adentraram ao local, abaixaram a porta e
empunhando armas de fogo, anunciaram assalto levando as vítimas para um cômodo
nos fundos onde estas foram amarradas. Em seguida roubaram quatro celulares e
muito exaltados começaram a questionar sobre o dinheiro ameaçando todos que ali
estavam. Diante das ameaças foi entregue pela vítima um envelope que continha
certa quantia em dinheiro e ainda retiraram o dinheiro que estava no caixa. Após a
breve ação os Autores evadiram em um veiculo Gm/corsa de cor prata sem maiores
dados,  tomando rumo ao bairro Cervinho zona rural de Ouro Fino. Segundo a
vítima os autores, além do dinheiro levaram uma pasta contendo documentos e
ainda alguns medicamentos. Após ligações anônimas relatando que um menor
morador do bairro Cervinho havia participado do assalto repassando informações
sobre a rotina da farmácia aos autores, a PM localizou o suspeito e este informou
que realmente esteve com os autores, e que havia ainda participação de outro
menor morador do distrito do Cervo que não foi identificado, que este sempre
informava que a farmácia girava bastante dinheiro, mas não soube dizer o paradeiro
do mesmo, que os  autores haviam lhe enviado algumas mensagens por whatzap
com fotos comemorando o êxito do delito com fotos das armas utilizadas e o dinheiro
roubado. Diante do exposto e depois de verificada a veracidade das informações,
os Policiais Militares efetuaram a imediata apreensão do suspeito, que por ser
tratar de menor teve acompanhamento do Conselho Tutelar de Borda da Mata
sendo este encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com o material
apreendido para as providências cabíveis.

Mulher é presa por perturbar sossego
e trabalho no Bairro Santa Cruz

Em 12/10/2016, a PM compareceu no local denominado “Bar Restaurante do
Portal” localizado no bairro santa Cruz, onde por volta de 13h, uma mulher com
sintomas de  embriaguez estava  perturbando o trabalho de todos os funcionários
e assustando os clientes. No local após abordagem, a situação foi imediatamente
amenizada e os ânimos foram acalmados. Após algum tempo, a PM fora acionada
pelo mesmo fato e que segundo informações, a autora após ter ingerido mais
bebidas alcoólicas havia voltado a perturbar as pessoas. Em novo deslocamento
foi realizada a prisão em flagrante da autora pelo crime de desobediência e
perturbação do trabalho e sossego, após a identificação da autora, foi verificado
pelo sistema SIDS/REDS, que a mesma já possuía outros registros semelhantes.
Diante dos fatos a autora foi conduzida para a Delegacia de Polícia para as
providencias sequenciais.

Homem é preso por receptação após
comprar equipamento produto de furto

Em 18/10/2016, a PM recebeu informações que um senhor havia comprado uma
moto serra furtada por um menor.  Em diligências, foi logrado êxito em encontrar o
autor, que declarou o seguinte: “O menor veio até minha casa por duas vezes
oferecer a moto serra, só que da primeira vez ele queria R$300,00 e quando voltou
pela segunda vez ofereci R$100,00,  aí eu comprei, mesmo sabendo que ele é
tranqueira.”. Diante do exposto, o cidadão infrator foi preso em flagrante delito
pelo crime capitulado no artigo 180 do CPP receptação, o material recuperado foi
apreendido e encaminhado junto com o autor para a Delegacia de Polícia Civil para
as providências cabíveis.

*ALERTA:
Jamais compre objetos de origem duvidosa e principalmente de pessoas suspeitas

quando isso ocorre você está cometendo um crime denominado receptação:
CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio

ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-
fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996).

Comunicado - Polícia Militar
A sociedade brasileira passa por uma profunda crise que atinge as pessoas  nas

questões  financeiras do desemprego, empresas falindo portas fechando etc. e isso
têm exercido fatores negativos sobre a população, consequentemente os índices
criminais tendem a aumentar, provocando uma onda de práticas delituosas e de
violência, desde crimes de menor potencial ofensivo quanto aos de maior potencial
ofensivo. Muitas pessoas se vendo vulneráveis tentam buscar saídas por vias
destrutivas como o álcool e as drogas o que contribui ainda mais para a desarmonia
e a intranquilidade social. Cidadão de bem, você que é consciente do seu papel na
sociedade trabalhe em conjunto com a PMMG, que atua diuturnamente no combate
a criminalidade, seja com ações preventivas ou reprimindo situações de desordem
e de vulnerabilidade da paz social, denuncie pessoas suspeitas que estejam
transitando na sua rua no seu bairro ou pela cidade, veículos oriundos de outros
municípios e Estados que estejam em locais ermos ou próximos ao setor comercial
despertando suspeitas. Você pode ligar anonimamente, sua identidade será
preservada. Lembre-se segurança pública é uma obrigação do Estado, mas é dever
de todos e se queremos uma Borda da Mata mais segura precisamos agir sempre
em conjunto.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

O tempo deixa
perguntas, mostra

respostas,
esclarece dúvidas,

mas, acima de
tudo, o tempo traz

verdades.
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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!!!

 Leonardo Alex, biólogo/gestor ambiental

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde
a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo
para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale lembrar
que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.

Nada mais bacana e socialmente
positivo do que juntar coisas benéficas
na intenção de trazer continua melhorias
e qualidade de vida para as populações,
e neste sentido integralizar informações
sobre saúde meio ambiente educação e
bem estar é sem dúvida um uma maneira
de alcançar interesses da sociedade
sobre os aspectos que estão ligados
diretamente ao cotidiano das pessoas.
Pensando nisso o Reciclando as Ideias
entrou no clima das importantes
campanhas Outubro Rosa e Novembro
Azul e resolveu unir o verde do meio
ambiente com essas cores para levar a
população Bordamatense, um pouco
mais de conhecimento sobre estas
importantes campanhas.

O que é?
Outubro Rosa é uma campanha de

conscientização que tem como objetivo
principal alertar as mulheres e a
sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama. Esta campanha
acontece com mais intensidade no mês
de outubro e tem como símbolo o laço
cor de rosa.

Novembro Azul é uma campanha de
conscientização realizada por diversas
entidades no mês de novembro dirigido
à sociedade e, em especial, aos homens,
para conscientização a respeito de
doenças masculinas, com ênfase na
prevenção e no diagnóstico precoce do
câncer de próstata.

Maiores informações:
www.inca.gov.br/outubro-rosa
www.ladoaladopelavida.org.br/

campanha/novembro-azul

Pessoal abertas as inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada da República dia 15/
11  em Borda da Mata.

Não deixem para a última hora.
Inscrições LIMITADAS pelo site: www.portaldascorridas.com.br
*LEMBRANDO: A galera que gostaria de participar dos treinos, todas as TERÇAS

e QUINTAS às 19h e aos SÁBADOS às 8h. Encontro no CORETO!
Venha correr com a gente!
EQUIPE CORUJA

Atleta bordamatense fica
em segundo lugar na

Ultramaratona de Aiuruoca
O bordamatense  Klayton Tiago Alves

Lemes(Coruja), atleta professor de
educação física e personal trainer na
Academia Physical conseguiu a segunda
colocação geral com muito esforço e
dedicação na Ultramaratona de Aiuruoca
e amor ao esporte atletismo. Ele foi o
primeiro bordamatense a subir no pódio
de uma ultramatatona. A competição que

aconteceu em Aiuruoca - MG foi uma
prova de 50 km por dentro da serra da
Mantiqueira passando pelo pico do
papagaio contando com trilhas fechadas,
cachoeiras e estradas com mais de 1700
metros de elevação e contou com mais
de 300 atletas de todo o Brasil sendo a
maioria dos atletas com mais de 10 anos
de experiência em Ultramaratonas.

Klaiton Tiago de Borda da Mata que ficou em

segundo lugar na Ultramaratona de airuoca

Lili Aymar, filha de bordamatense,
é eleita Prefeita de Araçariguama – SP
É a primeira  vez na história que a cidade será governada por uma mulher

Liliana Medeiros de Almeida
Aymar(PV) ou apenas Lili Aymar, que é
filha da bordamatense Rosângela
Medeiros e sobrinha do Rogerinho, foi
eleita prefeita de Araçariguama e será a
primeira mulher a sentar na cadeira de
Chefe do  Executivo Municipal na
história da cidade desde a sua
emancipação político-administrativa,
quando se desligou de São Roque há 24
anos. Lili Aymar recebeu 6.080 votos, o
que corresponde a 50,27% dos votos
válidos e vai governar a cidade ao lado
de seu vice-prefeito, João Batista Damy
Corrêa Júnior(PMDB), o Joca.

Após a apuração dos resultados, ela
e seus apoiadores saíram pelas ruas da
cidade para comemorar e agradecer pelo
resultado da votação.

Em clima de festa, a prefeita eleita foi
ovacionada por centenas de pessoas ao
lado de seu marido e ex-prefeito, Carlos
Aymar Sur Bechara(PRB). As pessoas
percorreram as ruas de Araçariguama
seguindo um carro de som, muitas
levavam bandeira da prefeita eleita e
usavam roupas rosa, cor que deu o tom

à camapnha de Lili Aymar no município.
Lili Aymar assumirá a administração

com a promessa de reabrir a maternidade,
além de implantar a ala da mulher e do

idoso no Pronto Socorro Municipal. Ela
ainda tem a proposta de construir um
Pronto Socorro Infantil e construir
quatro Postos de saúde no seu Governo.

Prefeita eleita

Lili Aymar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE BORDA DA MATA (MG).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Borda da Mata, com sede nesta cidade, na Avenida João Olivo
Megale nº 950, bairro: Centro, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a)
Izabel Cristina Souza Pereira Silva, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes
da Apae, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19:00 horas, do dia  30 de NOVEMBRO
DE 2016, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2014/2016;
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2014/2016, mediante parecer do Conselho Fiscal;
 3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Borda da Mata, em

cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da Apae de Borda da Mata.
4- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença da maioria dos associados

e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24, §2º, do
novo Estatuto padrão das Apaes).

A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se
realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do Estatuto
padrão da Apae.).

Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há
pelo menos 01 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes,
serem associados da Apae há, no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e
terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano. (art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das
Apaes).

É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho
Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das Apaes).

Borda da Mata, 27 de Outubro de 2016
Izabel Cristina Souza Pereira Silva
Presidente da Apae de Borda da Mata



Hospital Monsenhor Pedro Cintra
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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.

Lar Monsenhor Pedro Cintra
de Borda da Mata ganha pisos

de porcelanato no lugar dos
antigos pisos de borracha

A Prefeitura de Borda da Mata está
substituindo os pisos do Lar Monsenhor
Pedro Cintra. De acordo com o prefeito
Edmundo Silva Júnior, ele está trocando
os pisos emborrachados por porcelanato
que além de ser muito mais higiênico, é o

mais ideal para a segurança dos idosos,
pois os antigos devido ao desgaste
natural do tempo, estavam se soltando.
“Não é porque está no final do meu
mandato que vou deixar de trabalhar em
benefício dos idosos”, frisa Edmundo.

Troca de pisos no Lar Monsenhor Pedro Cintra

Borda da Mata se prepara para
receber os visitantes no Dia de Finados

A Prefeitura de Borda da Mata está se
preparando para receber os visitantes que
geralmente no dia de Finados vistam a
cidade. Para isso, está arrumando com
pinturas de guias e limpeza em geral na
Avenida Alvarina Pereira Cintra e também

fazendo uma limpeza e melhorando o
aspecto visual da entrada da cidade na
Avenida João Olivo Megale.

Além de tudo isso que está fazendo na
cidade, a Secretaria de Obras não deixou
de fazer uma limpeza geral, deixando-o

mais agradável para os visitantes, o
cemitério municipal. “É um dia triste, mas
estamos fazendo a nossa parte para que
as pessoas sintam-se bem em nossa
cidade”, diz o Secretário de Obras, Luiz
Malvacine.

Avenida João Olivo Megale

Governo Federal atrasa repasse de verbas e Cemei
do bairro São Francisco diminui ritmo das obras
As obras do Cemei do bairro São

Francisco em Borda da Mata tiveram
uma diminuída no ritmo, pois, segundo
o Prefeito Edmundo, o Governo Federal
não está cumprindo com os pagamentos
em dia e a empresa relata  dificuldades
em tocar uma obra com bastante
funcionários, sem que os pagamentos
estejam em dia.

O prefeito explica que o Governo
Federal repassa os recursos, através das
medições que a Secretaria de Obras faz
e envia para lá, a última foi feita há mais
de dois meses e o Governo Federal ainda
não pagou. “O Presidente Temer não está
cumprindo com os planejamentos das
Prefeituras, pois este Cemei era para ser
terminado em abril do ano que vem, por
isso que estamos cobrando as
autoridades federais, para que a próxima
administração não tenha dificuldade em
cumprir o cronograma e terminá-lo em
abril, o que eu estou considerando
difícil, se o Governo Federal não agilizar
esses pagamentos”, enfatiza o Prefeitio
Edmundo.

Imagem ilustrativa do Cemei

Prefeitura de Borda da Mata
fará mais quatro licitações

de obras ainda em 2016
A Prefeitura de Borda da Mata, mesmo

estando em final de mandato, ainda fará
mais quatro licitações de obras para
serem realizadas.

As licitações são: 09/11 – Para
cobertura da quadra do Escola
Municipal Benedita Braga Cobra. O
prefeito diz que pretende usar as férias
escolares para fazer esse serviço.

19/11 – Licitação para recapeamento
asfáltico na Avenida João Olivo Megale
entre o Posto Nossa Senhora Aparecida
e o fundo do Colégio Nossa Senhora do
Carmo e na Rua Benedito Rodrigues

entre a Rua Duque de Caxias e a Capitão
Cipriano de Castro.

21/11 – Licitação para reforma e
adequação do Hospital Monsenhor
Pedro Cintra. Essa obra feita  com um
milhão de reais, conseguidos através do
Deputado Federal e Secretário de
Governo, Odair Cunha.

24/11 – Licitação para calçamento de
600 m²  com bloquetes no Barro Amarelo
e mais 1.800 metros de meio-fios. O
prefeito Edmundo diz que vai fazer de
bloquetes, pois além de mais resistente,
será mais fácil a manutenção.

Quadra que será coberta

Superar é preciso.

Seguir em frente é

essencial.

Olhar pra trás é

perda de tempo.

Passado se fosse

bom era presente.

(Clarice Lispector)
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