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*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Março
Traga seu orçamento de laje e

 garantimos melhores preços!!!*

Estamos trabalhando
também com SERRALHERIA.

Portões, Grades e
demais  produtos.

Confira nossos preços!!!

Prefeitura de Borda da Mata regulamenta multas por focos de Dengue

Punições variam de 180,00 a 720,00, de
acordo com o número de focos encontrados

Página 4

Moradora de Tocos do Moji
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Alguns dos homenageados em Bom Repouso
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Fiscalização de trânsito será
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Página 6

“Caminho do Prece” de
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
Março                   13 - 31
 Abril                    15 - 30
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  Agosto                14 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
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E-mail -
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE BORDA DA MATA/MG

O senhor doutor Adolfo Souza Costa Júnior, Presidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Borda da Mata/MG, no
uso de suas atribuições legais e na forma do art. 3º da Lei Municipal nº 1653/
2010, convoca os representantes legais de organizações da sociedade civil
inscritas neste Conselho, para a Assembléia de Eleição da Nova Diretoria da
entidade, a se realizar no dia 31 de março de 2015, às 14:00 horas, no salão
nobre da Câmara Municipal desta cidade, ocasião em que, atendendo à
convocação do CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE (CONANDA), também será realizada a
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, com palestra ministrada pela douta Professora Ana Paula
Barbosa abordando a temática oficial proposta para a Conferência.

E assim, para conhecimento dos representantes legais supracitados,  dos
interessados e do povo em geral, mandou publicar o presente edital pela
imprensa e no átrio da Prefeitura Municipal, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos.

Borda da Mata, 27 de fevereiro de 2.015.
Adolfo Souza Costa Júnior

                                             Presidente do CMDCA

“Caminho do Prece” de
Jacutinga a Borda da Mata

será lançado no dia 27 de março
O caminho passará por Jacutinga, Ouro Fino,
Inconfidentes, Tocos do Moji e Borda da Mata

A Prefeitura de Jacutinga, através da
Sedecon- Secretaria de desenvolvimento
econômico, a Organização do Caminho
da Prece e a Paróquia de Jacutinga
convidam  a população para participar
do lançamento oficial do “Caminho da
Prece “, (roteiro religioso, turístico,
cultural e de reflexão), que tem seu trajeto
passando pelos municípios de
Jacutinga, Ouro Fino, Inconfidentes,
Tocos do Mogi e Borda da Mata.

O  cerimonial  será dia 27 de março,
sexta-feira em Jacutinga,  às 19h30, na
Igreja Matriz de Santo Antonio, Praça
Francisco Rubim, onde será realizada
missa solene de lançamento oficial do
“Caminho da Prece” com a presença de
au toridades dos municípios que
compõem o caminho.

Já no dia seguinte, terá a primeira
peregrinação que segue o seguinte
roteiro: Sábado, dia 28, em Jacutinga,  às

06h na sede do “Caminho da Prece”,
antiga ferroviária,  terá a saída oficial de
lançamento do caminho, de um grupo
de peregrinos rumo a Basílica de Borda
da Mata. Às 19h, em Inconfidentes,
missa inaugural na Igreja de Nossa
Senhora do Sagrado Coração.

No dia 29 de março, domingo em
Inconfidentes às 06h será a saída do
grupo de peregrinos para Borda da Mata.
E às 19h, em Borda da Mata às 19h
haverá missa inaugural do “Caminho da
Prece”, na Basílica de Nossa Senhora
do Carmo, onde os primeiros peregrinos
receberão o certificado de conclusão do
caminho.

Os idealizadores deste Projeto são José
Policarpo Ferreira e Ely Prado, que contam
com o apoio da Prefeitura de Jacutinga,
através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Departamento de Turismo,
e da Paróquia de Jacutinga.

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Consultório:  Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
 Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

Tel.:(35)3445-1884
Atendemos à noite.

Moradora de Tocos do Moji
reencontra familiares após 40 anos

Na vida somos chamados a trilhar
caminhos diferentes. Dentro desse
processo somos separados de entes
queridos e, às vezes nunca mais os
encontramos. Uma moradora de Tocos
do Moji experimentou a alegria de poder
reencontrar familiares separados pelas
encruzilhadas da vida.

Parece história de fixação os últimos
acontecimentos da vida de Dona Meraci.
A ilustre moradora de Tocos do Moji
reencontrou seus familiares e matou a
saudade a qual a assolava há mais de 40
anos. A população da pequena cidade
acompanhou de maneira apreensiva e
torceu muito para que tudo desse certo.
Depo is de profunda navegação  nas
redes sociais e de intensa troca de
informações, Dona Meraci  pode
finalmente reencontrar sua família de
origem e partilhar conosco sua alegria.

Dona Meraci Maria da Rosa, casada
com Placídio Felipe da Rosa (falecido)
são moradores desta cidade. Ele, nascido
aqui em 1932; ela, nascida em Francisco
Sá (MG) em 1949. Casaram-se na cidade
de Abatiá (PR); retornando para Tocos
do Moji no ano de 1976 onde construíram
uma verdadeira história de perseverança
e dignidade.

Meraci estava em busca de seus
familiares os quais ela havia deixado “pra

trás” no Estado do Paraná e a mais de
quatro décadas não tinha nenhuma
notícia sobre estes. Esta situação a
incomodava bastante e a saudade dos
familiares já lhe tirava a paz, até que
então um amigo (Enilson, Site eni-
computer.com) sabendo da situação e
da tristeza de dona Meraci; resolveu
ajudá-la.

Este amigo passou então a divulgar
fotos juntamente com outras várias
informações relevantes nas redes
sociais e, após vários meses; uma prima
navegando pela Internet acabou
“esbarrando” numa foto  de Dona
Meraçi, constatou que essa se tratava
de sua Tia Avó. Então após conferir
detalhes sobre as informações, resolveu
ligar para o telefone do “Luizinho” (filho
de Dona Meraci). Este, após conversar
com sua possível prima e pedir várias
informações, concluiu  que havia
encontrado a família de Dona Meraci
que tanto procurava.

A família é bastante numerosa e
encontra-se espalhada po r várias
cidades do Brasil: alguns em Campinas
SP, outros na cidade de Santa Izabel SP,
uma no Paraná e outros em Recife e
Fortaleza.

A família de Dona Meraci é composta
de 21 irmãos e irmãs, sendo duas já

falecidas. Apenas uma ainda necessita
ser encontrada, o nome dela é Maria Lina
Dias. Obs. Nome este ainda de solteira
podendo ter sido alterado por outro
sobrenome.

Dona Meraci se encontra muito feliz por
ter encontrado seus familiares. Apesar de
ter seus pais já falecidos ficou triste, mas,
simultaneamente feliz, porque sua
madrasta que deve ter aproximadamente
86 anos de idade ainda vive.

Dona Meraci agradece imensamente a
todos que colaboraram na busca e
descoberta de seus familiares; em especial
amigo Enilson, o qual tanto dedicou seu
tempo para ajudá-la.

Obrigada a todos do fundo do meu
coração, só Deus mesmo pode “pagar”
tudo o que fizeram; afirmou emocionada
dona Meraci.

Nós da Prefeitura Municipal
parabenizamos nossa moradora por sua
perseverança e dedicação e desejamos
toda felicidade do mundo. Que histórias
como esta se repitam. Dentro de uma
realidade onde a família tem sido deixada
de lado, que o exemplo de Dona Meraci
nos sirva de lição. Valorizar a família
equivale a acreditar num mundo melhor.

Texto: Vanderlei Carlos da Silva
Fonte: Luiz Felipe da Rosa (filho de

Dona Meraci)

Veja alguns momentos de Dona Meraci com seus familiares:

TRIB UNA POPULAR - 18 ANOS
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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

Vende-se
(01) terreno de 360 m²

(a 300 metros da Praça Central)
Rua Frrancisco Marques da Costa, 245

Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00

Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

Câmara Municipal de Bom Repouso concede
Título de Cidadão Honorário Bomrepousense

e de Honra ao Mérito a diversas pessoas
Através do DECRETO LEGISLATIVO

Nº 01/2014 que “Concede Título de
Cidadão Honorário Bomrepousense e de
Honra ao Mérito e estabelece outras
providências”. A CÂMARA
MUNICIPAL DE BOM REPOUSO-MG,
POR SEUS REPRESENTANTES
LEGAIS, COM BASE NO ART. 171, II
DE SEU REGIMENTO INTERNO
APROVOU, E A MESA DIRETORA
PROMULGOU O SEGUINTE DECRETO
LEGISLATIVO: Em seu Art. 1º Concede-
se o título de cidadão  honorário
bomrepousense às segu intes
personalidades, em reconhecimento
pelos bons e relevantes serviços
prestados a este Município:  Acir
Gonçalves de Souza; Adeilson
Francisco de Almeida; Antônio Lúcio da
Silva;  Carlos José Moreira;  Cícero
Magno  Guimarães Queiróz; Goru

Masahi Yukawa; Jailton Batista-; José
Américo de Oliveira Ferreira;  José Carlos
dos Santos; José Dias da Silva;  José
Ferreira;  José Hypólito Corrêa;  José
Rodrigues Ferreira; Jo rge Manuel
Betônio;  Lourival de Carvalho;  Luzia
de Morais Teodoro;  Manoel Cordeiro
de Brito;  Marcos Tadeu Vieira;  Maria
Aparecida Mariano; Nilton Antônio
Batista;  Satio Yano;  Valmir Donizete
Rodrigues;  Wilson Francisco dos
Santos; Luiz Gustavo de Souza; Pr. Jilmar
Cláudio dos Santos;  Pr. Walter Mayrik
Monteiro;  Ancião Fábio Martins dos
Santos;  Ancião Odilson Maçanário dos
Santos;  Pe Benedito Francisco Lopes;
Pe. João Hélio Fagundes;  Pe. Lucimar
Pereira Goulart;  Mons. José Catarino
Umbelino;  Pe. Paulo Vieira Âmbar;
Deputado Nárcio Rodrigues da Silveira;
Deputado Tiago Ulisses de Castro e

Oliveira;  Deputado Odair  José da
Cunha;  Deputado Ulysses Gomes de
Oliveira Neto; Deputado Olavo Bilac
Pinto Neto; Deputado Agostinho Célio
Andrade Patrus; Deputado Eduardo
Luiz Barros Barbosa.

Art. 2º Concede-se o título de Honra
ao Mérito aos seguintes munícipes, em
reconhecimento  pelos bons e
relevantes serviços prestados a este
Município: Airton Silvério Brandão;
Antônio Carlos Crispim; Aparecido
Joaquim da Veiga.

A outorga dos tí tulos, ora
concedidos , foi na data em que se
comemorou  o 61 º aniversário  de
emancipação político-administrativa do
município de Bom Repouso, no final do
ano  passado, em sessão  solene
realizada pela Câmara de Vereadores no
Clube Literário e Recreativo.

Algumas pessoas que foram homenageadas em Bom Repouso

Presidente da Câmara de Bom Repouso
acompanha obras na zona rural

O  Vereador Éderson dos Santos (Éder do Moiséis), de Bom Repouso, acompanhou as maquinas do município fazendo
limpeza de bueiros, margens de estradas e rios no Bairro Boa Vereda de Cima e ele também sempre

acompanha os trabalhos em outros bairros.

Alunos da Educação Infantil
de Tocos do Moji recebem

uniformes escolares
O inicio do ano letivo em Tocos do

Moji foi marcado pela distribuição de
uniformes para Educação Infantil.

O Prefei to  Toninho  Rodrigues
destacou a importância da primeira
etapa da Educação Básica no processo

educacional.
O Departamento  Municipal de

Educação  agradece ao  apo io  e
incent ivo  da Prefeitu ra no
desenvolvimento educacional do
Município.

Alunos de Tocos
do Moji com os
novos uniformes

Fotos:Éderson dos Santos
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Panificadora 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

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

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Prefeitura de Borda da
Mata regulamenta multas

por focos de Dengue
Punições variam de 180,00 a 720,00, de acordo

com o número de focos encontrados

Como parte ofensiva para combater a
dengue em Borda da Mata, o prefeito
Edmundo Silva Junior sancionou a Lei
1856/2014, a qual institui o Programa
Municipal de Combate e Prevenção da
Dengue.

O programa estabelece que a eventual
negativa de acesso aos imóveis, por
parte de seus respectivos responsáveis,
aos servidores de vigilância em saúde e
autoridades sanitárias, acarretará a
solicitação de apoio de autoridade
policial para o encaminhamento de ações
necessárias. Além disso, nas casas onde
forem encontrados focos da doença, o
morador será multado de acordo com a
infração, classificadas em leves, médias,
graves e gravíssimas.

As multas leves, valor de R$ 180,00,
são aplicadas quando é detectada a
existência de até dois focos de vetores.
Para as infrações consideradas médias,
quando detectada a existência de três

ou quatro focos, a multa é de R$ 360,00.
Já as multas graves, quando detectada

a existência de cinco ou seis focos, o
valor é de R$ 540,00. Se for detectada a
existência de sete ou mais focos, a
infração é  gravíssima, com multa de R$
720,00.

O infrator  ficará dispensado do
pagamento da multa caso regularize a
situação no prazo de 10 dias. Após este
período, estará sujeito à imposição das
penalidades. Na reincidência, as multas
serão sempre cobradas em dobro.

Em Borda da Mata, há apenas um caso
de dengue, contraído em outra cidade,
no entanto, por conta das epidemias já
evidenciadas nos municípios da região,
a lei tem como objetivo barrar um
problema que põe em risco a saúde da
população. De acordo com Edmundo “A
erradicação dos focos da dengue é uma
ação que deve ser  feita por todos,
governo e população.”

Ponte de manilhas é construída
pela Prefeitura no distrito

Sertãozinho em Borda da Mata
Uma ponte no distrito
Sertãozinho em Borda da
Mata foi construída com
manilhas e pedras. O
projeto da Prefeitura de
substituir as pontes de
madeira por manilhas já
realizou a obra em diversos
bairros rurais do município.
Com manilhas e estrutura
de concreto, a passagem
fica mais resistente e
segura.

Rua no bairro São Judas em Borda da
Mata recebe obra de drenagem pluvial

A Rua Benedito Rodrigues no Bairro São Judas em Borda da Mata está recebendo obra de drenagem
pluvial. De acordo com o Departamento de Obras da Prefeitura, a rua vai receber 215 maninhas de 60

cm de diâmetro, as quais vão dar conta do escoamento de água da chuva.
Segundo o prefeito Edmundo Silva Junior, após esta obra, a rua também será asfaltada.

Prefeitura de Borda da Mata
adquire caminhão para
Departamento de Obras

O caminhão Hyundai HR Cabine
Cu rt a 2 .5  fo i  adqu i r i do  pe la
Prefeitura de Borda da Mata para os
serviços do Departamento de Obras.

Para a compra do  veícu lo , fo i

u t i l iz ado  part e do  di nhei ro
arrecadado  no lei lão de automóveis
e sucatas elet rônicas promovido
pela Prefeitura. O caminhão custou
R$ 66 mil.

Novo
caminhão do

Departamento
de Obras da

Prefeitura

Leilão da Prefeitura de Borda da Mata vende
oito lotes de veículos e sucata eletrônica

A Prefeitura de
Borda da Mata

realizou leilão de
15 lotes de
veículos e

sucatas
eletrônicas
inservíveis.
Destes, oito

foram
arrematados.
Entre eles, a
sucata e sete

veículos. O valor
arrecadado é de

aproximadamente
R$ 60 mil. Um

novo leilão será
realizado ainda
em 2015 para

vender os
veículos dos

lotes restantes.

Reunião do Cras com famílias de Borda
da Mata esclarece deveres para

 garantir direitos socioassistenciais
Primeiro encontro de 2015 reúne cerca de 30 pessoas

A agenda de atividades do Cras em 2015
retornou no dia 26/02. O primeiro encontro
reuniu famílias dos bairros Nossa Senhora
de Fátima, Santa Cruz, São Francisco e
Centro na Câmara Municipal em Borda da

Mata.
A reunião com a equipe técnica do Cras

Sebastiana Marques acontece uma vez por
mês nos respectivos bairros e tem o
objetivo de proporcionar informação e

conhecimento, a fim de oferecer orientações
para o fortalecimento dos vínculos
familiares, assim como temas de cidadania
e de relevância para a comunidade em uma
ação educativa e preventiva.

Reunião do Cras com famílias de Borda da Mata
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.

Venha conferir
nossa qualidade!

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral. Geraldo Thadeu agora é chefe do escritório
do Governo de Minas em Brasília

O ex-deputado  federal Geraldo
Thadeu, hoje presidente do PSD de
Minas, foi convidado pelo Governador
Fernando Pimentel para representá-lo em
Brasília no escritório do governo no
Distrito Federal. Além desse escritório
em Brasí lia, o  Governo de Minas
mantinha outros dois escritórios, sendo

um na cidade de São Paulo e o outro, na
cidade do Rio de Janeiro, e, pelo que se
sabe, parece não haver interesse do
Governo em manter esses dois últimos.
para contenção de despesas. O papel de
Geraldo Thadeu  agora será o de cuidar
da agenda do  Governador com
Diplomatas, Chefes de Estado,

Ministros, Congresso e Senado Federal
e, também, com o Palácio do Planalto,
no caso, a Presidenta Dilma. “Geraldo
Thadeu está contente e buscará em sua
nova empreitada ajudar o Governo de
Minas com muita dedicação e empenho
em Brasília, como sempre fez”, enfatiza
Quirino Zé do Povo, seu ex-assessor.

Grupo da Caminhada da Saúde de Borda
da Mata participa de recreações aquáticas

Além da caminhada semanal, o grupo
da terceira idade de Borda da Mata
participa de recreações aquát icas,
acompanhado  dos pro fesso res de
Educação Física do Departamento de

Esporte e equ ipe do  Programa
Estratégia Saúde da Família de Borda
da Mata. Na tarde de 02/03, cerca de
20 pessoas aproveitaram a calor em
um sítio com piscina no município.

Na água, o  grupo  real izou
at ividades de hidroginást ica e
recreações. Além de diversão, o s
senhores e senhoras prat icaram
exercícios físicos.

Grupo da
Caminhada da

Saúde em
recreação
aquática

Quadra da Escola no bairro Santa Cruz
em Borda da Mata recebe cobertura

A quadra poliesportiva da
Escola Municipal Antônio

Marques da Silva no bairro
Santa Cruz em Borda da Mata

está em obras. O espaço vai
receber cobertura e beneficiar

os alunos da escola durante
as atividades de
Educação Física.

Borda da Mata recebe Turvolândia
para amistoso de futsal

No dia 01/03/2015, o Poliesportivo de Borda da Mata sediou o amistoso de futsal entre o time da casa e a equipe
de Turvolândia. Foram nove jogos de nove categorias diferentes. O evento contou com o apoio do

Departamento de Esporte de Borda da Mata.

T R I B U N A  P O P U L A R  -  1 8  A N O S  D E  C I R C U L A Ç Ã O

Seis cidades participam de
campeonato de futebol no
estádio em Borda da Mata

Os jogos começaram no dia 21 de
fevereiro e vão até 18/04, dia da grande
final. O campeonato é uma iniciativa do
técnico Brinqu inho e a Seleção
Forcraques de Borda da Mata em parceria
com o Departamento Municipal de
Esporte. Seis equipes participam da
disputa, além de Borda da Mata, os times
da Prefeitura de Ipuiúna, Natercia,

Congonhal, Meninos de Ouro (Ouro
Fino) e Yuracan (Itajubá).

Divididos em quatro categorias, sub
11, sub 13, sub 15 e sub 17, os atletas
participam dos jogos nas tardes de
sábado no Estádio em Borda da Mata. A
semi final acontece em dois dias, 04/04 e
11/04. A final está marcada para o dia 18
de abril.

Estádio Municipal Waldir de Melo
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PM Junqueira

CH A LTO FAL A NTES
Consertos e Reformas de

 ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49

Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Fiscalização de trânsito será
intensificada em Borda da Mata

A Polícia Militar de Borda da Mata, a
parti r deste mês de Março , i rá
intensificar os trabalhos de fiscalização
no trânsito da cidade. Os PMs atuarão
com o objetivo de coibir infrações
cometidas pelos motoristas nas ruas do
município, tais como estacionamento
irregular, falta de cinto de segurança,
falar ao celular enquanto dirige, dirigir
sem CNH e documentos de porte

obrigatório, capacetes sem viseiras,
dentre outras. Orientamos a todos
condutores que adotem medidas a evitar
o cometimento de tais infrações para
que também possam evitar futuros
transtornos com multas e/ou apreensão
de seus veículos.

O objetivo é tornar Borda da Mata uma
cidade ainda melhor para se viver, com
um trânsito organizado e seguro.

Policia Militar de Borda da Mata
apreende mais uma arma de fogo

No dia 20 de Fevereiro, após receber
denúncia anônima, a PM  localizou e
apreendeu uma arma de fogo que estava
escondida em um matagal as margens
da estrada que liga Borda da Mata ao
município de Tocos do Moji. Segundo

levantamentos, a referida arma havia
sido furtada de uma residência uma
semana antes, onde o autor, após
perceber que a Polícia juntava
informações para sua prisão, resolveu
abandonar a arma.

Polícia Militar de Borda da Mata realiza
homenagem em comemoração ao Dia

Internacional da Mulher
No dia 08 de Março, a Polícia Militar

de Borda da Mata, comandada pelo
Ten. Louzada, realizou um evento em
homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. A homenagem iniciou com
uma visita da Polícia Militar ao Asilo
onde foi levado para nossos queridos

ido sos um po uco  de al egri a e
música. Mais tarde, na praça Nossa
Senhora do  Car mo  ho uve
apresentação  da Banda de Música
do 20º Batalhão de Polícia Militar e
distribuição de rosas para todas as
mulheres presentes.

Policiais Militares no
Lar Monsenhor Pedro

Cintra e abaixo,
durante homenagemm
ao Dia Internacional

da Mulher

Fotos:PMMG

TRIBUNA POPULAR COMPLETA
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