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Desde o dia 1º de março
estamos transferindo nossa

Loja do Centro para
Av. Edna Maria nº 960

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

Grupo Ipê Materiais de Construção

Tocos do Moji  precisa implantar a Copasa  no município porque
não tem os quatro milhões que necessita para tratar o esgoto

Por exigência legal, o esgoto tem que ser tratado, bem como tramita na Comarca de  Borda da Mata Ação Cível Pública promovida

pelo Ministério  Público que obriga o município a cumprir a Lei de tratamento de esgoto sob cominação de multa diária.
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Prefeito de Bom Repouso, Messias,
reúne com Secretário Estadual de

Saúde, Sávio Souza Cruz em busca
de recursos para o município

Prefeito Messias de Bom Repouso na Secretaria Estadual de Saúde
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Prefeito André de Borda da
Mata solicita recursos com

deputados e ministros em Brasília

Prefeito André Marques em Brasília solicitando recursos para Borda da Mata
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Antonio Carlos, Pollyana, Marcela, André e Patrícia

Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos em Borda da

Mata comemora 20 anos

Página 3

Cerca de 125 pessoas participam do “Cozinha Brasil do Sesi” em Bom Repouso
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Prefeitura de
Borda da Mata

agradece
doações ao Lar

Monsenhor
Pedro Cintra
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CISAMESP
visita hospital em

Borda da Mata
para viabilizar

realização
de cirurgias

menores
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

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.

Estradas rurais do Cervo e Barro
Amarelo em Borda da Mata

recebem manutenção
O Departamento Municipal de

Obras de Borda da Mata realizou, no
mês de março,  manutenção das
estradas rurais  no bairro Barro
Amarelo e na estrada que liga o bairro
ao município de Senador José Bento.

No Cervo, a estrada conhecida
como “estrada Maria Amélia”,
importante via que liga o distrito de
Borda da Mata ao município de
Senador José Bento também recebeu
o serviço.

Estrada Barro Amarelo a S.J. Bento

Estrada Barro Amarelo

Estrada Distrito do Cervo

Estrada Maria Amélia

 “Corrida do Asilo” arrecada cerca de 160kg
de alimentos para o Lar em Borda da Mata

Corredores de Borda da Mata, Pouso
Alegre, São Paulo, São João da Boa Vista
e região participaram da “Corrida do
Asilo” no domingo de manhã, 19/03/2017,
em prol do Lar Monsenhor Pedro Cintra.
Foram arrecadados cerca de 160 kg de
alimentos.

A organização foi do personal trainer
Klayton Corujinha e colaboração de várias
pessoas e organizações. “Eu organizei,
porém teve muita ajuda porque uma
andorinha só não faz verão. Agradeço o
apoio da Prefeitura Municipal de Borda
da Mata, professor Daniel Candeias,

Academia Physical, Tadeu Henrique, atleta
Hanaydson de Inconfidentes e a Polícia
Militar” destaca Corujinha.

A Prefeitura de Borda da Mata agradece
a iniciativa do Corujinha e a todos os que
participaram do evento e doaram os
alimentos.

Corrida para arrecadar alimentos para o Asilo

Bordamatenses participam da ultramaratona
Rei e Rainha da Montanha em Inconfidentes

Bordamatenses
participam da
ultramaratona Rei
e Rainha da
Montanha em
I n c o n f i d e n t e s
com muitas serras
na distância de 56
quilômetros no
mês de março.

O s
p a r t i c i p a n t e s
foram: Dr. Milton
Rhamet Júnior,
Márcio Rogério
Silveira e Klayton
Coruja.

Apoio: Daniel
Cogui, Branco e
Jonathas  A.
Caetano.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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FARMÁCIA

A Farmácia Santa
Izabel agora é

Drogaria
Ultrapopular,

a Rede de
Drogarias mais

barata do Brasil.

Praça N.S. do Carmo, 64 - 3445-1914/3445-3175 - Borda da Mata - MG

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,

retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos em Borda da Mata comemora 20 anos
A história da instalação da escola do

bairro Santa Rita foi relembrada de
forma lúdica pelo teatro de professores
e ex-professores da Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos
caracterizados como a Turma do
Chaves. A apresentação aconteceu na
quadra da escola na solenidade de
comemoração dos 20 anos da escola.

Participaram da cerimônia no turno da
manhã do dia 17/03/2017, o prefeito
André Carvalho Marques e sua esposa
Patrícia Marcondes Marques, o diretor
do Departamento de Educação,
Antônio Carlos de Rezende, o vereador
Jair Alvarenga representando a Câmara
de Vereadores, a vereadora Marcela
Mary dos Santos Monteiro, filha da
patrona da escola Diva Ribeiro dos
Santos, representando a família, as
coordenadoras das demais escolas
municipais, alunos e professores da
escola homenageada.

Em sua fala, a coordenadora da Escola
Professora Diva Ribeiro, Pollyana
Ribeiro Moraes falou do empenho dos
funcionários, professores e
supervisores para tornar cada vez
melhor a escola. O diretor do
Departamento de Educação, professor
Antonio Carlos lembrou da pessoa que
foi Diva Ribeiro e exaltou que nesses
20 anos, não foi só o prédio da escola
que evoluiu, mas todo o ensinamento e
aprendizado dos profissionais e alunos
que passaram pela escola.

O prefeito André Carvalho Marques
reforçou o compromisso com a
educação do município e parabenizou
a todos pelo empenho e trabalho na

escola.
A placa comemorativa da data foi

descerrada e os alunos fizeram

apresentações de música, declamação
de poesia e leitura de textos produzidos
em sala de aula. As comemorações ao

aniversário da escola aconteceram no
turno da manhã e da tarde. Os
professores e funcionários também

participaram de uma missa em ação de
graças na Basílica Nossa Senhora do
Carmo no dia 15/03/2017.

Mais de 500 pessoas são imunizadas contra febre
amarela no mutirão de vacinação em Borda da Mata

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata realizou no sábado, 18/
03/2017, mutirão de vacinação contra
febre amarela na UBS Monsenhor Pedro
Cintra, no Centro de Borda da Mata. 527
pessoas foram vacinadas.

A vacinação aconteceu das 7h às 16h
e foi tranquila durante todo o dia devido
ao agendamento prévio realizado para
facilitar e agilizar o atendimento à
população.

Quem ainda não tomou a vacina, pode
realizar o agendamento na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, das 7h às 13h.
A próxima vacinação acontece em abril.

A Secretaria Municipal
de Saúde realizou no dia
15/03/2017, mutirão de
vacinação contra a febre
amarela no distrito Cervo.
324 moradores foram
imunizados. A vacinação
aconteceu na Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
distrito.

A Secretaria Municipal de
Saúde realizou mutirão de
vacinação contra febre amarela
no distrito Sertãozinho no dia,
20/03/2017. A ação aconteceu na
Unidade Básica de Saúde do
distrito. 173 pessoas foram
vacinadas.

Mutirão de vacinação no SertãozinhoMutirão de vacinação no Cervo

Mutirão de
vacinação
em Borda
da Mata

Prefeito André de Borda da Mata solicita recursos com deputados e ministros em Brasília

Em viagem a Brasília para pleitear recursos e investimentos para Borda da Mata, o prefeito André Carvalho Marques se encontrou com o senador Aécio Neves, o deputado federal Bilac Pinto e com o secretário
do Ministério da Agricultura, José Rodrigues Pinheiro Dória. Em reunião no Ministério da Agricultura, junto com outros prefeitos da região, foram apresentadas as demandas para investimento.

Na ocasião, o deputado Bilac Pinto destinou emendas de quase um milhão de reais para custeio da saúde, pavimentação de
ruas e aquisição de um ônibus escolar.
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

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

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  FAÇA SEU
CARTÃO DE VISITA CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

Nova diretoria do Conselho Municipal
de Saúde realiza reunião com conselheiros

O Conselho Municipal de Saúde é
composto por prestadores de serviço,
representantes do governo,
profissionais da saúde e também
usuários do SUS. O Conselho tem a
função de elaborar e controlar a
execução da política pública da saúde
regional, com as seguintes
responsabilidades: monitorar a execução
das ações na área da saúde, participar
da formulação das metas para a área da
saúde, reunir-se ao menos uma vez por
mês, acompanhar as verbas que são
encaminhadas pelo SUS e também os
repasses de programas federais.

Para o biênio 2017/2018, a diretoria do
Conselho Municipal de Saúde de Borda
da Mata é composta pelo presidente
Heverton Bacha, vice-presidente Elias
Eduardo Ferreira e a secretária Rosemar
Carvalho.

A reunião aconteceu na Secretaria de
Saúde no dia 15/03/2017.

Reunião do
Conselho

Municipal de
Saúde

Prefeitura de Borda da Mata
agradece doações ao Lar
Monsenhor Pedro Cintra

“A Prefeitura Municipal de Borda da
Mata, em nome dos funcionários
internos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra, agradece a todos, que com um
gesto solidário nos ajudou a tornar a
vida desses idosos  mais confortável e

prazerosa.
Parabéns pela atitude. É somando

esforços, que juntos, olhando para o
nosso próximo proporcionaremos
momentos melhores aqueles que
necessitam.”

A SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho)
da Tecelagem Damata foi iniciada com
as palestras da enfermeira Grazieli
Siqueira da Secretaria Municipal de
Saúde de Borda da Mata.

O evento aconteceu no dia 13/03/

Secretaria de Saúde Borda da Mata
ministra palestra para trabalhadores

em tecelagem do município
2017, para aproximadamente 190
trabalhadores da empresa, divididos
em três turmas. Os temas abordados
foram doenças sexualmente
transmissíveis,  tuberculose,
hanseníase, hipertensão arterial e
diabetes.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes
 do Trabalho na Tecelagem Damata



55555   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 35/2016
Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal 1.915/2015 LOA 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. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar no valor total de R$ 203.758,68 (duzentos e três
mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias
do exercício corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito suplementar previsto no artigo segundo, será por excesso de
arrecadação no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e anulação de dotações no valor de R$ 3.758,68 (três mil,
setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme segue:

Art. 3º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 2° desta Lei até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor.
Art. 4º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de setembro de 2016.

Proposição de Lei nº 36/2016
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº 1.838/2013, abre crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº

1.915/2015 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. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a seguinte ação no PPA 2013/2017:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 17.529,73 (dezessete
mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias
do exercício corrente:

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo segundo, com igual valor,
são os provenientes de superávit financeiro da respectiva destinação de recursos.
Art. 4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 2° desta Lei até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor.
Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de setembro de 2016.

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

CISAMESP visita hospital em Borda da Mata para viabilizar realização de cirurgias menores

O prefeito André Carvalho Marques e
a secretária municipal de saúde, Rosaly
Esther, receberam no dia 13/03/2017, o
presidente da CISAMESP e prefeito de
São Sebastião da Bela Vista, Augusto
Hart, o vice-presidente do consórcio e
prefeito de Turvolândia, Elivelto
Carvalho, a comissão representada pelo
prefeito de Careaçu, Tovar Barroso, a
prefeita de São João da Mata, Denize
Vilhena e o secretário executivo da
CISAMESP, José Carlos.

Em visi ta  às  dependências do
Pronto Atendimento, conheceram a
estrutura do hospital para analisar o
projeto da Prefeitura de Borda da Mata
de sediar a realização de cirurgias de
menor complexidade, como o mutirão
de catarata. Essa ação visa zerar as
f i las  de espera nas cidades
conveniadas ao consórcio. Após a
visita dos membros da CISAMESP, a
proposta  vai  ser  aval iada em
assembleia do consórcio.

 O presidente da CISAMESP e prefeito de São Sebastião da Bela Vista, Augusto Hart, o vice-presidente do
consórcio e prefeito de Turvolândia, Elivelto Carvalho, a comissão representada pelo prefeito de Careaçu, Tovar
Barroso, a prefeita de São João da Mata, Denize Vilhena e o secretário executivo da CISAMESP, José Carlos

durante a visita no Pronto atendimento.

Deputado Bilac Pinto e
prefeito de Pouso Alegre Rafael
Simões visitam Borda da Mata

Na sexta-feira, 17/03/2017, o deputado
federal Bilac Pinto e o prefeito de Pouso
Alegre, Rafael Simões, estiveram no
gabinete do prefeito André Carvalho
Marques na Prefeitura de Borda da Mata
e visitaram também as dependências do
Hospital Monsenhor Pedro Cintra. A

secretária municipal de saúde, Rosaly
Esther, e o médico Mário Lúcio Matozzo
acompanharam a visita ao Hospital.

O objetivo da Administração é
fortalecer parcerias para o
desenvolvimento do município,
especialmente na área de saúde.

Visita do
Deputado Bilac
Pinto e do Prefeito
de Pouso Alegre,
Rafael Simões a
Prefeitura de
Borda da Mata

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!!!
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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

Funcionários da Prefeitura de Borda
da Mata recebem treinamento

sobre trabalho em altura
Para aprimorar o trabalho diário e

oferecer segurança aos funcionários do
Departamento Municipal de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata, a técnica
em segurança do trabalho da Prefeitura,
Paloma Silva, organizou o curso de
formação Trabalho em Altura, com carga
horária de oito horas, com o técnico em
segurança do trabalho da empresa
Konekta Soluções de Itajubá, Bruce Lee
Flávio Guedes.

O treinamento segue a Norma
Regulamentadora nº 35 (NR35) do
Ministério do Trabalho e Emprego. Entre
os tópicos abordados no curso que
aconteceu no dia 04/03/2017, na
Prefeitura, estão a análise de risco e
condições impeditivas, medidas de
prevenção e controle, acidentes típicos
e condutas em situações de
emergências, incluindo noções técnicas
de resgate e primeiros socorros. Sete
funcionários participaram do curso.

Treinamento dos
funcionários para
trabalhos em altura

O Dia Mundial da Água foi criado pela
ONU (Organização das Nações Unidas)
no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de
março, de cada ano, é destinado à
discussão sobre os diversos temas
relacionados a este importante bem
natural. Apesar
da abundância
de água
distribuída pelo
planeta Terra,
somente 2,5% do
volume total de
á g u a
corresponde a
água potável, que
é própria para o
consumo dos
seres humanos.
E s t u d o s
realizados pela
Organização das Nações Unidas (ONU)

em 2000 estimavam que em 25 anos quase
metade da população mundial ficaria sem
acesso à água potável devido ao elevado
índice de natalidade dos países e do
grande desperdício de água potável. Nos
últimos 50 anos o crescimento da
população mundial foi três vezes maior

comparado aos anos anteriores, o que
ocasionou no aumento do consumo de
água seis vezes maior. Apesar de o Brasil
concentrar boa percentagem de volume
de água em suas fronteiras, nem 1% de

todo o seu
potencial é
utilizado e
grande parte
do recurso que
é utilizado está
poluído ou
s e n d o
desperdiçado.
Somado ao
quadro de má
distribuição, há
u m a
interferência
das mudanças
c l i m á t i c a s

regidas principalmente pelo
aquecimento global, essa realidade se
torna alarmante visto que este recurso é
essencial a manutenção de toda a vida
no planeta terra.

Leonardo Alex Biólogo/Gestor

Ambiental

Dia Mundial da Água

Tocos do Moji  precisa implantar a Copasa
 no município porque não tem os quatro

milhões que necessita para tratar o esgoto
Por exigência legal, o esgoto tem que ser tratado, bem como tramita na Comarca de

Borda da Mata Ação Cível Pública promovida pelo Ministério Público que obriga o

 município a cumprir a Lei de tratamento de esgoto sob cominação de multa diária.

É meu dever como prefeito municipal,
esclarecer a população da necessidade
da implantação da Copasa, em nosso
município, para tratamento de esgoto e
água  e as consequências dessas obras
serem executadas pelo município.

Desde dezembro/2015, tramita ação
movida pelo Ministério Público
obrigando o município a proceder o
tratamento de esgoto, com pedido de
multa diária até que se concretize
efetivamente o tratamento de esgoto.
Também o tratamento e imposição de Lei
Federal.

A obra de tratamento de esgoto está
orçada em mais de quatro milhões de
reais.

A Copasa propõe executar esta obra
por sua conta, desde que o município
transfira pra ela o fornecimento de água
e esgoto tratados, pelo período de 30
anos.

A taxa social mínima da Copasa, com o
esgoto tratado, é de R$20,28, e sem o
esgoto tratado é de R$16.09, para um
consumo de 5.000 litros.

A taxa mínima normal, com o esgoto
tratado  é de R$ 33,94, e sem o esgoto
tratado é de R$26,83, para um consumo
de 5.000 litros.

Na hipótese da Prefeitura tratar o
esgoto, com dispêndio de mais de quatro
milhões de reais, terá que haver cortes
no atendimento na Saúde e despesas na
Educação, bem como a não concessão
de bolsas de estudo e o fim do transporte
de universitários para Pouso Alegre e
Ouro Fino. Também os gastos com
Carnaval, Reveillon e Festa de Setembro
serão cortados.

É importante salientar que o tratamento
de esgoto feito pela Prefeitura, também
será cobrado e ao final a diferença de

valor entre a Prefeitura e a Copasa será
pequeno.

Lembro a todos que os municípios
nossos vizinhos de Estiva, Bom
Repouso, Borda da Mata, Inconfidentes
e Pouso Alegre, todos tem Copasa e a
população não passa por nenhuma
dificuldade ao pagar suas contas de água
e esgoto.

Finalmente cabe esclarecer que a

decisão é política e está nas mãos dos

vereadores. Aqueles que votarem contra

a Copasa serão responsáveis pelos

cortes na Saúde, Educação, Bolsas de

Estudo, Transporte de Universitários e

não atendimento aos produtores rurais

na conservação das estradas vicinais.

Também serão cortados  os gastos com

Carnaval, Reveillon e Festa de Setembro.

Antonio Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal

Prefeito de Tocos do Moji é eleito Presidente
do Conselho Deliberativo do “Caminho da Fé”

Aconteceu no dia 17 de março,  a
décima quarta Assembléia Geral
Ordinária do Caminho da Fé, em Tocos
do Moji, para eleição de Presidente e vice
Presidente do Conselho Deliberativo.
Reuniram no recinto da Câmara
Municipal, os sócios da Associação dos
Amigos do Caminho da Fé.

Participaram do evento: Almiro José
Grings, Presidente da Diretoria
Executiva; Camila Bassi Teixeira, gestora
Executiva da Associação dos Amigos do
Caminho da Fé; Antonio Rodrigues da
Silva, Prefeito de Tocos do Moji; Décio
Bonamichi, Prefeito de Inconfidentes;
Alan Francisco Ferracini Prefeito de
Dumont/SP e demais representantes das
cidades que fazem parte da trilha.

Foram apresentados como candidatos
a presidente e vice presidente do
Conselho Deliberativo os Prefeitos de
Tocos do Moji-Antonio Rodrigues da
Silva- PRESIDENTE, e o Prefeito de

Inconfidentes  Décio Bonamichi- VICE

PRESIDENTE respectivamente, os
quais foram eleitos por aclamação e, em
ato contínuo os eleitos foram
considerados empossados. O Presidente
Antonio Rodrigues da Silva assumiu a
condução da assembléia.

Foi apresentada apenas uma chapa
para a Diretoria Executiva, que se
compõe da seguinte forma: Almiro José
Grings de Águas da Prata/SP-
PRESIDENTE; Telma Salles Corulli de
São João da Boa Vista/SP- VICE

PRESIDENTE; Eduardo Moyses  Nahus
de Águas da Prata/SP- DIRETOR

ADMINISTRATIVO; Neuza Aparecida
Ferreira Marcondes de Andradas/MG-

DIRETORA ADMINISTRATIVA

ADJUNTA; Eliana Cristina Ribeiro
Bertholucci de Águas da Prata/SP-
DIRETORA FINANCEIRA;  Ana Maria
da Costa de Águas da Prata/SP -
DIRETORA FINANCEIRA ADJUNTA.

Quanto ao Conselho Fiscal o mesmo
passou a ter a seguinte composição:
Edílson Anastácio de Faria de Tambaú/
SP- MEMBRO TITULAR; Edenir Luis
Belluc de São Simão/SP-MEMBRO

TITULAR; Ferrúcio Paulo Cerri de São
Sebastião da Grama/SP- MEMBRO

TITULAR; Mauro Lourenço Cavenaghi
de Inconfidentes/MG - MEMBRO

SUBSTITUTO; Francisco de Assis
Rovielo de Mococa/ SP- MEMBRO

SUBSTITUTO; Regina Helena Janizelo
Morais de  Águas da Prata/SP-MEMBRO

SUBSTITUTO.
 O Prefeito Toninho Rodrigues e

Presidente do Conselho Deliberativo
declarou empossada a Diretoria Executiva,
recém eleita, bem como do Conselho Fiscal,
colocando a palavra a disposição de quem
dela quisesse fazer uso, em não havendo,
o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo
agradeceu a presença de todos, e de por
encerrada a Assembléia.

Assembleia
do Caminho

da Fé em
Tocos do

Moji

Campeonato de
Futebol do Distrito

Fernandes em
Tocos do Moji

Terá inicio dia 02 de abril de 2017 o
campeonato de futebol de campo no
Distrito Fernandes em Tocos do Moji,
que contará com oito equipes: grupo A:
Fernandes, Inconfidentes, Pouso Alegre
e Maçaranduba: Grupo B: Tocos,
Cruzeiro de Inconfidentes, Fazenda
Velha e Santa Cruz.

Organização: André Ricardo Almeida.
Apoio Prefeitura Câmara Municipal e

Policia Militar/MG.

No dia 1º de março, a
Esteticista Adriana

Gomes comemorou
seu aniversário ao lado

de amigos e
familiares!!! Parabéns!!!

Aniversário
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Condutor com nítidos sintomas de embriagues
é preso após cometimento de infrações

Após várias ligações via 190 informando que um veículo Ford Del Rey de cor
cinza estaria sendo conduzido por um motorista embriagado com grande risco de
causar acidentes, a Policia Militar deslocou até a rua capitão Cipriano de Castro,
bairro São Judas Tadeu, onde no local foi abordado um  condutor tentando sair com
o veículo pela referida rua sendo este impedido pela equipe policial. O condutor
apresentava sinais visíveis de ter ingerido bebida alcoólica tais como hálito etílico,
dificuldade para caminhar e para se comunicar. O veículo apresentava  pneus  sem
condições de uso (carecas). Em contato com uma testemunha esta  alegou que
ouviu populares dizendo que o condutor anteriormente já havia subido sobre a
calçada com o veículo, e, no momento de descer do veículo havia caído se
desequilibrado, caindo ao solo e sofrendo ferimentos na cabeça. Diante dos fatos
foi acionado o guincho de plantão o qual fez a remoção do veículo para o pátio
credenciado pelo DETRAN. Não foi possível submeter o autor ao teste com
etilométrico, pois este não apresentava condições físicas para  soprá-lo. O autor foi
preso em flagrante delito e conduzido até o pronto atendimento para exame clinico
onde devido o estado que se encontrava foi necessário permanecer em observação
conforme prontuário médico. Foram tomadas todas as providências conforme o
CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a ocorrência encerrada na Delegacia..

Casal vai parar na delegacia após
desentendimentos e agressões

A PM foi acionada via 190, por um cidadão que relatou que sua namorada com a
qual mantém um relacionamento de aproximadamente cinco anos, devido a um
desentendimento, resolveu retirar os seus pertences que estavam na casa do mesmo
que em determinado momento iniciou-se uma discussão e sua namorada começou
a quebrar pratos, copos e outros objetos da cozinha vindo a agredi-lo com chutes,
tapas e murros. A autora relatou que foi retirar os seus pertences e que em
determinado momento começaram a discutir e seu namorado desferiu um tapa no
seu rosto e em seguida empurrou-a contra a parede causando ferimento na cabeça.
Após medicados o casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia para maiores
esclarecimentos e as devidas providências.

Após agredir cidadão para roubar celular, autor é
localizado pela PM e preso na Rua Francisco Fagundes
Segundo relato de um cidadão que transitava pelo local da ocorrência um  autor

havia lhe abordado, perguntando-lhe as horas,  ao verificar em seu aparelho celular
para informar foi  surpreendido  pelo anúncio de roubo, onde de posse de uma arma
branca, (Faca) o autor disse para entregar o aparelho celular, ao se negar a entregá-
lo ambos entraram em luta corporal e a vítima conseguiu desarmar o autor, porém
mesmo assim o autor conseguiu levar o aparelho celular. A vítima relatou ainda, ter
sido agredida fisicamente com socos e chutes, o que lhe causou hematomas no
rosto do lado esquerdo, boca e cabeça, sendo atendida no Pronto Atendimento. De
posse das informações, após o ato delituoso, as Guarnições de serviço iniciaram
intenso rastreamento a fim de localizar o autor e capturá-lo, sendo que após denúncia
via 190 que o suposto autor do roubo teria se deslocado a um ponto de venda de
drogas no bairro Santa Rita ficando por lá cerca de dez minutos, este foi localizado
transitando tranquilamente pela rua  Francisco Fagundes  próximo ao centro, sendo
encontrado por uma das viaturas de serviço onde foi realizada  busca pessoal,
contudo o objeto subtraído, não fora encontrado, em ato contínuo, foi dada voz de
prisão em flagrante delito ao autor, sendo preservados todos os direitos e garantias
individuais, e posteriormente conduzido a Delegacia para o encerramento da
ocorrência.

                   Infratores de cidade vizinha são presos
em Borda da Mata portando entorpecentes

Durante operação combate ao tráfico de drogas, a PM abordou uma motocicleta
preta que estava parada, onde havia duas pessoas conversando em atitude suspeita.
Após a abordagem aos dois suspeitos, foi encontrada com um dos autores uma
grande quantidade de substância semelhante à cocaína. Em entrevista ao autor que
portava o entorpecente, o mesmo respondeu que possuía mais maconha dentro de
um compartimento da porta da geladeira e mais certa quantidade dentro do
congelador na sua residência que fica em outro município, que após estas declarações
autorizou a PM daquela cidade a entrar em sua residência, sendo realizados contatos
da PM de Borda da Mata com Policiais Militares do citado município  e  na presença
de testemunhas, sugerido ao autor que ligasse para um amigo ou amiga de confiança
para que, junto com a PM entrassem na residência a fim de arrecadarem o material,
sendo indicado uma senhora conhecida do autor, que de posse das chaves e na
presença de outras testemunhas os Policiais Militares localizaram na citada
residência em diversos locais várias porções de maconha dentro da geladeira, bem
como algumas cápsulas contendo cocaína dentro dos armários da cozinha, um
cofre lacrado contendo diversa notas e moedas, além de materiais diversos
discriminados como próprios para o consumo e a comercialização de drogas. Diante
do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos autores, o veículo removido
pelo guincho credenciado sendo preservados todos os direitos e garantias
individuais dos autores que foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil em
Pouso Alegre para as demais providencias.

Motocicleta adulterada  e irregular é
 apreendida pela  PM  em blitz de trânsito

Durante operação de blitz na Avenida Magalhães Pinto, a PM apreendeu o veiculo
motocicleta Honda CG 125, de cor preta sem placa e chassi raspado provavelmente
provindo de leilão, a qual era conduzida por pessoa não habilitada. A motocicleta
foi removida para o pátio credenciado pelo DETRAN sendo tomadas todas as
medidas e providências inerentes ao CTB.

Veículo conduzido por pessoa inabilitada e apreendido
Durante blitz de trânsito, a PM abordou  o veículo VW Gol de cor preta e ao

solicitar os documentos de porte obrigatório o condutor informou ser inabilitado,
apresentado CRLV, exercício 2015 . Diante o exposto, o veículo foi apreendido e
removido ao pátio credenciado pelo DETRAN, sendo lavrados os auto de infração
(AITs) e todas as providências tomadas conforme o CTB.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Polícia Militar em Tocos do Moji realiza ações e operações para
proporcionar tranquilidade durante período de Carnaval no final de fevereiro

Com o objetivo de proporcionar um
ambiente seguro, agradável e o bem
estar social entre os foliões, turistas e
moradores de Tocos do Moji, a Polícia
Militar, em conjunto com outros órgãos,
realizou ações e operação antes e
durante o carnaval/2017, para prevenir
ações delituosas.

Como medidas antecipatórias, foram
realizadas várias reuniões com
representantes da Prefeitura Municipal,
organizadores do evento, Conselho
Tutelar, comerciantes e outras
autoridades locais que conjugaram
esforços para possibilitar a tranquilidade
do folião e do cidadão Tocosmojiense,
nesse período de probabilidades de
eclosão de delitos.

Outra estratégia, foi realizar operações
de combate ao uso e tráfico de drogas
na cidade de Tocos do Moji. Uma
operação conjunta com a Polícia Civil, e
com 14 policiais empregados em 04
viaturas concomitantemente no centro
da cidade, possibilitou a prisão de
suspeitos de envolvimento com práticas
ilícitas e apreensão de drogas.

A ação integrada entre a Polícia Militar,
Departamento de Educação,
Departamento de Saúde, Assistência
Social, Conselho Tutelar, Diretoria da
Escola Estadual José Tomas Cantuária,
Conselho da Criança e do Adolescente,
e apoio da Prefeitura e Câmara
Municipal, possibilitou a realização de
uma palestra sobre prevenção as drogas
e a violência, proferida pelo Sargento
Wexley Gonçalves de Carvalho, aos
alunos do Ensino Médio em Tocos do

Moji. Essa palestra foi fundamental para
expor o risco e malefícios das drogas aos
adolescentes, no estratégico dia que
antecedeu o início do carnaval/2017.

Além dessas ações e operação que
anteciparam o início do carnaval, foram
realizadas diversas estratégias de
policiamento nos dias dos eventos e
operações de prevenção no trânsito.
Foram realizadas operações de Blitz e Lei
Seca, para minimizar a possibilidade de
acidentes.

O carnaval/2017 em Tocos do Moji
transcorreu de forma pacífica e tranquila,
apesar do grande número de foliões nos
principais dias.

Ações e Operações da Polícia Militar de Tocos do Moji

Prefeito de Bom Repouso, Messias,
reúne com Secretário Estadual de

Saúde, Sávio Souza Cruz em busca
de recursos para o município

No mês de março, o prefeito de Bom
Repouso Messias Crispim e o ex-
prefeito Edmilson Andrade, estiveram
em audiência em Belo Horizonte com
o Secretário Estadual de Saúde, Sávio
Souza Cruz,  quando eles

apresentaram as demandas da Saúde
para Bom Repouso priorizando
equipamento de Raio X.  Eles
est iveram acompanhados do
Deputado Gilberto Abramo e do
Coordenador do PRB, Fabiany.

Prefeito Messias de Bom Repouso na Secretaria Estadual de Saúde

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130



99999   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR

Tocos do Moji intensifica vacinação
contra febre amarela na zona rural
A campanha de vacinação contra febre

amarela em Tocos do Moji se intensifica
na zona rural, onde já foram realizados
nos bairros Paredes, Damázio, Moji,
Pinhal Redondo, Espraiado, Pedra Negra
e Distrito dos Fernandes. As vacinas

continuam sendo realizadas toda terça-
feira no período da manhã. “Pedimos a
população para qualquer dúvida, que
procure a Unidade Básica de Saúde”,
pede o Departamento de Saúde do
Município. 

Vacinação de Febre Amarela na zona rural de Tocos do Moji

Alunos da Rede Pública Municipal de Tocos
do Moji desenvolvem Projeto sobre o Lixo

O Departamento Municipal de
Educação, juntamente com as Escolas
Municipais, a Prefeitura Municipal e a
EMATER, desenvolveu um projeto
sobre o lixo e suas consequências para
o meio ambiente e como ele prejudica o
bem estar social. Esse projeto aborda
questões educativas que são de suma
importância para o desenvolvimento da
cidadania como a seleção e destinação
correta do lixo, mostrando os benefícios
da reciclagem. Aproveitando a
Campanha da Fraternidade deste ano e
inspirando-se na carta encíclica Laudato
Si do Papa Francisco, demos o nome do
projeto de: “Cuidando da Nossa Casa
Comum”.

O público alvo do projeto é: em
primeiríssimo lugar os estudantes que
estão matriculados na Rede Municipal
de Ensino, os pais e demais pessoas que
compõe os núcleos familiares desses
alunos. Lideranças, produtores rurais,
comerciantes, funcionários públicos e
civis e demais membros que residem nas
comunidades onde as escolas estão

inseridas.
O Projeto está se desenvolvendo da

seguinte forma:
De 06 a 10 de março: Lixo doméstico

(sacolas, embalagens de alimento,
garrafas de refrigerante, papel e lixo
orgânico). As Escolas desenvolveram as
seguintes atividades: Campanha não
jogue lixo nas ruas e logradouros
públicos, os alunos assistiram a
reportagem: O lixo no Brasil, o
documentário: Lixo Seleção e Reciclagem
e o Documentário: Reciclagem no Brasil
CEMPRE.

13 a 17 de março: Lixo produzido pelas

atividades na agricultura (embalagens
de adubo, de defensivos, lona de
morango, etc...). Desenvolveram as
seguintes atividades: entrevista:
Resíduos da agricultura, pecuária e
indústria podem ser usados como fonte
de energia. Vídeo: Resíduos Sólidos -
Biodigestor - princípio de
funcionamento, classificação e
viabilidade econômica. Além disso, teve
palestras sobre a destinação correta das

embalagens de agrotóxico com o Sr. José
Daniel Rodrigues Ribeiro, Agrônomo,
presidente da ABASMIG e com o
Engenheiro Agrônomo Valter Luiz Smith
Modesto, Fiscal do IMA, o Dr. José de
Fátima Bento, Engenheiro Agrônomo da
EMATER em Tocos do Moji, onde foi
definido que o Município em Parceria
com o IMA e a ABASMIG farão a coleta
de todas as embalagens de agrotóxico.

20 a 24 de março: Lixo Eletrônico

(pilhas, baterias, celulares,
computadores, eletrodomésticos). Onde
desenvolveram entrevista com os
servidores públicos que trabalham na
coleta do lixo, reportagem: Lixo
eletrônico no Brasil.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji,
juntamente com Professores,
Coordenadores e Auxiliares,
parabenizam aos alunos pelo empenho
e dedicação no Projeto, enfatizando a
importância que ele representa para o
Meio Ambiente e Sociedade a qual
estamos inseridos.

Projeto sobre
Lixo em
Tocos do Moji

Prefeito de Borda da Mata, André
e Secretária de Saúde, Rosaly, em

busca de recursos junto a Secretaria
Estadual de Saúde, se reúne
com Secretário de Estado

O prefeito de Borda da Mata, André
Marques com a Secretária Rosaly Esther
estiveram no mês de março em audiência
com o Secretário Estadual de Saúde,

buscando melhoria para a Saúde Pública
do município. Eles estiveram
acompanhados de Gilberto Abramo e
Fabiany.

André e Rosaly na Secretaria Estadual de Saúde

Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata

No dia 18 de março, previamente
anunciado foi realizado eleição da
d i re to r i a  do  r ecém-fo rmado
Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata  e
caráter inter-denominacional, que
aconteceu nas  dependências  da
Igreja do Evangelho Quadrangular,
localizada a Rua Lauro Mendonça
n . º  161  B . º  San ta  Cruz  nes t a
Comarca, ficando assim constituída:

Presidente: Pr. Milton Ferreira
Lima (Ig. Assembléia de Deus Min.
do Belém);

1.º Vice-presidente: Pr. Aroldo
Dutra dos Santos (Ig. Assembléia
de Deus Min. Cubatão) ;

2.º Vice-presidente : Pr. Jair Miguel
Franco  ( Ig re j a  do  Evange lho
Quadrangular);

1.º Secretário: Pr. Gilmar Pereira
Lemes (Ig. Assembléia de Deus Min.
Cubatão;)

2.º Secretário: Pr. Heverton L.
Bacha (Ig. Presbiteriana Renovada);

1 . º  Tesoure i ro :  P r.  Már io
Aparecido Cabestre (Ig.  Missão
Ebenézer Guarulhos) ;

2.º Tesoureiro PB. Pedro Melo
Sabino ( Ig. Assembléia de Deus
Min. Cubatão) .

Para o Conselho Fiscal, foram
escolhidos:

Pr. José Celino (Ig. Evangelho
Quadrangular);

PB. Paulo Cesar (Ig. Assembléia
de Deus Min. do Belém) ;

PB. Silvio Junior (Ig. Assembléia
de Deus Min. Jeová Shalom).

O Conselho tem como objetivo

estabelecer e desenvolver relações
f r a t e r n a i s  e n t r e  o s  p a s t o r e s  e
m i n i s t r o s  e v a n g é l i c o s ,
t e s t e m u n h a n d o  a  u n i d a d e  d o
C o r p o  d e  C r i s t o  n a  c i d a d e  d e
B o r d a  d a  M a t a .  S e r v i r  d e
plataforma para ações comuns da
I g r e j a  d e  C r i s t o  n a  c i d a d e ,
e s p e c i a l m e n t e  n a s  á r e a s  d e
e v a n g e l i z a ç ã o ,  a ç ã o  p a s t o r a l ,

e d u c a ç ã o ,  r e f l e x ã o  t e o l ó g i c a ,
diaconia e ministério profético.
Exercer entre os diversos grupos
evangélicos, bem como perante a
c idade  e  seus  governantes ,  um
p a p e l  d e  i n f o r m a ç ã o ,
representação e ação de cidadania.

Poderão membrar-se  todos os
Pastores e Ministros Evangélicos
de Borda da Mata.

A Igreja Evangélica Assembléia de Deus,
Ministério de Cubatão, localizada a Rua Capitão
Cipriano de Castro n.º 680 em Borda da Mata,
convida aos amigos e simpatizantes da Palavra de
Deus, para participar de um grande evento espiritual
que vai acontecer nos dias 15 e 16 do mês de Abril,
à partir das 19h15, com a presença de preletores

renomados. Serão duas noites de muita oração, louvor e adoração, com
mensagens poderosas e impactantes. Você é nosso convidado especial,
venha e traga sua família para receber as bênçãos do Senhor Nosso Deus.
Para os problemas difíceis, Jesus Cristo é a solução, pois Ele é o Deus do
Impossível. Aguardamos sua presença em nosso templo situado na antiga
Rua da Faxina n.º 680 e que Deus muito lhe abençoe.

Uma realização da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Ministério  de
Cubatão em Borda da Mata.

Convite - Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério
de Cubatão em Borda da Mata
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CRAS de Bom Repouso realiza semana de atividades
para comemorar o “Dia Internacional da Mulher”

A Equipe Técnica do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social,
com o apoio da Prefeitura Municipal
de Bom Repouso, realizou em
comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, 08 de março, uma semana com
atividades voltadas para as mulheres
do município. Dentro da programação,
foram organizados dois dias voltados
para o resgate da autoestima, com o
público de acompanhamento do CRAS
e com o Grupo da Terceira Idade,
quando estiveram presentes de forma
voluntária profissionais da área da
beleza do município: 8 cabeleireiras, 2
design de sobrancelhas e 3 manicures,
e representantes da marca Mary Kay,
que ministraram uma aula de
automaquiagem e SPA facial.

Houve também uma palestra
ministrada pelo Dr. Sérgio Magalhães

P. da Costa com o tema Saúde e
Violência Contra Mulher, voltada para
as jovens do Ensino Médio e do Curso
Técnico do Magistério, da Escola

Estadual Cel. Ananias de Andrade. A
semana foi encerrada com uma singela
homenagem a todas as servidoras
públicas do município, que receberam

das mãos das crianças do CASI –
Centro de Atenção Sócio Infantil, uma
lembrancinha confeccionada por elas.

Para a equipe técnica do CRAS,

Sandra (Assistente Social) e Regina
(Psicóloga), é de extrema importância
a realização dessas ações, pois além
de informar  e las  servem para
estreitar os vínculos, bem como,
aproximar as mulheres atendidas nas
unidades da Assistência Social com
os servidores, o que garante melhor
atendimento nas unidades.

“O que o CRAS realizou neste mês
é uma singela e justa homenagem a
essas mulheres que são: mães, avós,
f i lhas ,  ne tas ,  t raba lhadoras ,
ba ta lhadoras ,  prof i ss ionais
competentes, dentre tantas outras
funções que exercem ao mesmo
tempo e  que  lu tam com toda
dedicação para preservação do que
temos de  mais  impor tante  em
sociedade:  a  famí l ia” ,  d iz  a
Coordenadora do CRAS.

Cerca de 125 pessoas participam do
“Cozinha Brasil do Sesi” em Bom Repouso

Nos dias 14, 15 e 16 de Março foi
realizado o COZINHA BRASIL do SESI
no Município de Bom Repouso em
parceria com a Secretaria de Assistência
Social e Secretaria de Saúde que

disponibilizou toda a estrutura. O CRAS
- Centro de Referência de Assistência
Social e a UBS - Unidade Básica de
Saúde juntamente com a equipe técnica
com ampla divulgação nos meios de

comunicação e redes sociais realizou as
inscrições dos usuários da Politica de
Assistência Social e demais população
e atingiu um público de
aproximadamente 125 pessoas.

Turma diurna Turma noturna

Trabalhos na zona rural de Bom
Repouso continuam em ritmo

acelerado pela Prefeitura
A Prefeitura de Bom Repouso continua firme nos trabalhos da zona rural. No mês

passado, várias ponte e estradas foram recuperadas. Entre os principais trabalhos
iniciados em fevereiro e que continuaram em março podemos citar:  Ponte dos
Rodrigues, Estrada da Capelinha até Cantuários, estrada do bairro Ponte Nova
sentido Cantuários, estrada da Cachoeira e também a Ponte do Espraiado que foi
feita a manutenção e solucionando o problema.

Confira abaixo alguns locais em

que a prefeitura executtou serviços

nestes pirmeiros meses do ano:


