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Conselheiros do CMDCA de Borda Deputado Gilberto Abramo destina veículo mini van
da Mata homenageiam Dona Olívia para a saúde e academia ao ar livre para Borda da Mata
Na reunião ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, ocorrida em 27 de julho, o
Conselheiro Antonio Agnaldo
Guimarães (Léo da Prefeitura) fez uma
homenagem póstuma à Dona Olívia
Maria Megale Cobra e Silva, que foi
Presidente daquele Conselho. Após seu
breve discurso, Léo foi aplaudido pelos
demais Conselheiros, sendo que ficou
aprovado por unanimidade a publicação
da homenagem na imprensa local e o
envio de cópia da mesma para a família
da saudosa Dona Olívia.
Segue abaixo a íntegra do discurso
proferido pelo Conselheiro Léo
Guimarães, Secretário do CMDCA:
“Quero deixar registrado para as
gerações vindouras, nesse livro de atas
de reunião do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, a
minha particular homenagem e, com
certeza de todos os demais conselheiros,
a nossa saudosa conselheira e expresidente do CMDCA, D. Olívia Maria
Megale Cobra e Silva, que deixou o
convívio terreno na data de 8 de julho
de 2018 para brilhar na Jerusalém
Celeste. Além de sua carreira de
docente, Dona Olívia foi Diretora da
Escola Estadual Lauro Afonso Megale,

o EELAM, escola esta que lutou pela
sua implantação em Borda da Mata.
Ocupou o cargo de Secretária Municipal
de Educação, sendo muito admirada e
querida pelos professores e demais
profissionais da Educação. Fez parte do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente onde ocupou
com brilhantismo o cargo de Presidente.
Tive a hora de compartilhar da sua
amizade e de seus ensinamentos, tendo
frequentado a sua residência e
compartilhado do convívio com a sua
distinta família. No CMDCA tivemos
reuniões memoráveis com a participação
da Ex-Promotora de Justiça da Comarca,
Dr.ª Maria Regina Capelli, inclusive na
organização e realização de uma eleição
muito concorrida para o Conselho
Tutelar no ano de 2006. Trabalhei
efetivamente com Dona Olívia durante
sua última gestão como Secretária
Municipal de Educação, quando
participávamos de diversos eventos
educacionais e também de viagens para
Belo Horizonte e outros municípios. Fica
então registrado o nosso voto de pesar
à família de Dona Olívia e o nosso
sincero agradecimento e homenagem a
essa figura ímpar da história de nossa
amada Borda da Mata.”

Deputado Gilberto Abramo destina
ônibus escolar para Bom Repouso
Por meio de emenda
parlamentar,
o
Deputado Gilberto
Abramo destinou um
ônibus escolar para
atender a população
do município de Bom
Repouso. O veiculo foi
entregue ao Prefeito
Messias
Crispim
Brandão (PV), por meio
do Coordenador do
PRB Sul de Minas,
Harley Fabiany.
O Prefeito Messias
destaca que essa é uma
ação que melhora a
área da educação na
cidade. “A indicação
mostra o trabalho do
Deputado Gilberto
Abramo voltado para
os alunos em Bom
Repouso”, destaca.
Fabiany reforça a
importância
da
representatividade
para os avanços
almejados.
“O
município conta com
essa força para alcançar
mudanças em todas as
áreas.”
Segundo
o
Deputado Gilberto
Abramo, trata-se de um
compromisso seu com qualidade de vida na Região do Sul de Minas. “Bom Repouso
faz parte desse projeto, de contribuir para as áreas da saúde, educação e
desenvolvimento”, ressalta.

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

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

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

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

Por meio de emenda parlamentar, o
Deputado Gilberto Abramo destinou uma
mini van Spin para atender a saúde da
população de Borda da Mata, atendendo
solicitação do Coordenador do PRB Sul
de Minas, Fabiany e dos vereadores. O
veículo foi entregue à Secretária
Municipal de Saúde, Rosaly Esther Vilas
Boas Matoso (5/7).
Fabiany destaca o apoio ao
desenvolvimento do município.
“Estamos sempre buscando ações para
a melhoria da cidade, e virá mais
benefícios para nossa educação, saúde,
segurança e desenvolvimento”
A Secretária Rosaly agradeceu o
empenho do Deputado pela área da
saúde. “Somos gratos pelo trabalho do
Deputado Gilberto Abramo nas melhorias
necessárias da saúde no município. O
veículo vai atender pacientes que
precisam de deslocar para a realização
de exames e cirurgias.”
DISTRITO DE CERVO
O Deputado Gilberto Abramo também
destinou, por meio de emenda
parlamentar, uma academia ao ar livre
que será instalada na Praça Central no
Distrito de Cervo, em Borda da Mata.
Os equipamentos já estão no pátio da
Prefeitura. Segundo o Deputado, as
ações fazem parte de um compromisso
seu com a melhoria da qualidade de vida
na região. “Nosso intuito é contribuir
para que o Sul de Minas possa alcançar
as mudanças almejadas.”

Local da Academia

Escritório da Emater é reaberto em Senador José Bento
Após ter ficado fechado por anos, o
escritório da EMATER foi reaberto em Senador
José Bento no dia 1º de agosto. A cerimônia
contou com a presença do Prefeito Fernando
Fernandes, do gerente regional da Emater,
Willem Guilherme de Araujo, Denilson, o
responsável pela Emater de Congonhal,
vereadores municipais e produtores rurais.
“É nosso dever, como Poder Público,
estender a mão para quem precisa, e por isso
atendemos ao pedido da Secretaria de
Agricultura, e retomamos o convênio com a
Emater, que vai trazer novas técnicas e melhorar
a produtividade dos nossos produtores”,
disse o Prefeito Fernando Fernandes.
A Emater presta assistência técnica e
extensão rural pública, continuada e de
qualidade, trabalho fundamental para a
implementação de políticas públicas voltadas
para o produtor. A parceria da empresa com o
município irá viabilizar a execução de
programas que ampliam os mercados para os
produtos da agricultura familiar, disponibilizam
crédito rural e garantem uma vida mais digna
no campo. Além disso, esses programas
qualificam o trabalho, a gestão e os produtos
do campo e incentivam a adoção de práticas
agroecológicas.
Após a cerimônia de reabertura do escritório
da Emater, os agricultores e autoridades
participaram de um jantar.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2018
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6ª Cavalgada em
Tocos do Moji
atrai mais de
4000 pessoas
para o município
No dia 05 de agosto, aconteceu no
Rancho Poeira da Estrada em Tocos do
Moji a 6ª Cavalgada Sítio Santa Rita.
Esse evento teve dois shows
importantes que atraíram mais de 4000
pessoas para o município. Antes da
atração principal, Marcos e Douglas
fizeram um bonito show e depois para o
encerramento da cavalgada houve um
grande show com a famosa Dupla
Sertaneja Cézar e Paulinho, que agitou a
multidão. O show foi por volta das
17h30.
Mas antes das atrações musicais,
aconteceu pelas ruas da cidade a
Cavalgada em que reuniu cerca de 350
participantes entre cavaleiros e
charreteiros. Durante o evento, ainda foi
sorteado um Potro e mais 20 prêmios
doados pelos amigos do organizador.
Além da festa, também foi feita uma
ação beneficente em que arrecadou mais
de 2000 quilos de alimentos que foram
doados para algumas entidades como:
Tocos do Moji – Escola Estadual e Igreja
Católica; Borda da Mata – Asilo e Apae;
Pouso Alegre – Hospital Regional.
O organizador do evento agradece
aos participantes, amigos e
colaboradores, tanto financeiros como
administrativos. “Sem este apoio seria
impossível realizar um evento deste
porte. Portanto, meu muito obrigado a
todos os parceiros, não foi o Zé Maria,
o responsável pelo sucesso da festa
foram todos os colaboradores,
participantes e a Prefeitura, Câmara
Municipal e Policia Militar”, finaliza o
organizador.

Cavalgada e shows em Tocos do Moji

Professores e Equipe Pedagógica da Rede Municipal de Educação de
Tocos do Moji participam de Palestra com a Professora Dra. Andrea Patapoff

Palestra sobre as propostas trazidas pela nova Base Nacional Curricular Comum, por ter participado do Processo de Construção da Nova Base.

O Segundo Semestre Letivo da Rede
Municipal de Educação de Tocos do
Moji iniciou-se com a Palestra da Dra.
Andrea Patapoff, com enfoque na Base
Nacional Curricular Comum (BNCC).
Professores, Equipes Pedagógica e
Administrativa, prestigiaram palestra da
Professora.
A Palestra ocorreu em Parceria com a
Editora Positivo, através do Sistema de
Ensino Aprende Brasil, implantado na
Rede Municipal de Educação de Tocos
do Moji.
A Professora Dra. Andrea Patapoff,
contribuiu de maneira muito significativa
para o entendimento das propostas
trazidas pela nova Base Nacional
Curricular Comum, por ter participado do
Processo de Construção da Nova Base.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece
imensamente a todos os Profissionais
da Educação pelo empenho e dedicação,
agradece também ao Prefeito Toninho
Rodrigues pelo investimento e
comprometimento com a Educação
Municipal.
Equipe Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji

Inscrições abertas para o curso de informática na carreta do SENAC em Borda da Mata
O projeto “Qualifica Borda da Mata” traz mais um curso gratuito para
o município. As inscrições já estão abertas para os cursos de Informática,
ministrados pelo Senac na carreta que vai ficar estacionada de 13 a 24
de agosto na Praça Antônio Megale, em frente à Prefeitura. O curso de
aperfeiçoamento é destinado para adolescentes a partir do 7º ano e
adultos.
O curso vai durar cinco dias com duas turmas, uma de manhã (das 8h
às 11h) e outra à noite (das 19h às 22h). As primeiras turmas vão fazer o
curso de 13 a 17 de agosto e as outras turmas vão fazer o curso de 17 a
24 de agosto.
As inscrições podem ser realizadas no Cras Sebastiana Marques, das
8h às 17h. Os interessados devem levar cópia dos documentos para
realizar a inscrição: CPF, RG, comprovante de residência, histórico ou
declaração escolar e cartão Bolsa Família (para quem recebe).

4

TRIBUNA POPULAR

Secretaria de Saúde alerta para casos de gripe H1N1 em Borda da Mata
Dia “D” (18/08) da vacinação contra
sarampo e paralisia acontece na UBS
do Centro em Borda da Mata
Desde o dia 6 de
agosto, acontece a
campanha de vacinação
contra a paralisia infantil
e o sarampo em Borda da
Mata. A meta é vacinar
763
crianças
no
município na faixa etária
de 1 ano a menores de 5
anos, por isso a
campanha segue até o dia
31/08.
Além do calendário de
vacinação nos bairros
urbanos e rurais e
também de segunda à
sexta na UBS do Centro,
das 7h às 15h45,
acontece o DIA “D” de
mobilização nacional. No
dia 18 de agosto, sábado,
a vacinação acontece o
dia inteiro, das 8h às 17h,
na UBS Monsenhor
Pedro Cintra. Não se
esqueça da caderneta de
vacinação.

A gripe A, também chamada de gripe
H1N1, é uma doença causada pelo vírus
Influenza A (H1N1). A influenza é uma
infecção respiratória aguda, causada
pelos vírus A e B. Em Borda da Mata, no
final do mês de julho foi confirmado um
caso da gripe H1N1 e outras duas
pessoas estão em observação com
suspeita do vírus. Com as chuvas e o
aumento da umidade do ar, aliado às
ações que evitam contaminação e a
vacina contra a gripe, é possível prevenir
a doença.
A vacinação é a forma mais eficiente
de proteção contra a gripe. Ela é feita
anualmente, pois os vírus causadores
da gripe sofrem mutações, sendo
fundamental acompanhar as mudanças
para que a vacina produzida seja
realmente eficiente. Durante a campanha
de vacinação contra a gripe, foram
vacinadas 5.190 pessoas do grupo de
risco em Borda da Mata (crianças,
gestantes, puérperas, professores,
trabalhadores da saúde, idosos,
pessoas com doenças crônicas). Ainda
há doses disponíveis da vacina contra a
gripe na UBS Monsenhor Pedro Cintra,
no entanto, são destinadas para crianças
até 9 anos, adultos a partir de 50 anos e
para aqueles do grupo de risco inicial
da campanha que ainda não tomaram.
Ações para evitar a contaminação pelo
vírus Influenza A H1N1
·
Lavar sempre as mãos,
principalmente após tossir e espirrar.

Para lavar a mão, deve-se utilizar água
e sabão ou, ainda, álcool 70%. Para
utilizar o álcool, é importante não estar
com as mãos visivelmente sujas;
·
Utilizar lenços descartáveis;
·
Deixar o ambiente sempre
ventilado;
·
Cobrir boca e nariz sempre
que espirrar ou tossir;
·
Não tocar na região dos
olhos, nariz e boca sem que a mão
esteja limpa;
·
Não compartilhar objetos de
uso pessoal, como garrafas, copos e
talheres;
·
Evitar contato com pessoa
doente, evitando abraços, beijos e
apertos de mão;
·
Evitar aglomerações em
épocas em que o número de casos da

doença for alto.
Sintomas da gripe H1N1
A gripe, ou influenza sazonal, iniciase em geral com febre alta, seguida de
dor muscular, dor de garganta, dor de
cabeça, coriza e tosse seca. A febre é o
sintoma mais importante e dura em torno
de três dias. Os sintomas respiratórios
como a tosse e outros, tornam-se mais
evidentes com a progressão da doença
e mantêm-se em geral de três a cinco dias
após o desaparecimento da febre.
Alguns casos apresentam complicações
graves, como pneumonia, necessitando
de internação hospitalar. Devido aos
sintomas em comum, pode ser
confundida com outras viroses
respiratórias causadoras de resfriado.

Aniversário - 1º Ano

Parabéns a netinha amada!
Aylla Gabrielle da Silva Jóia
A família é o bem mais precioso deste mundo, lugar onde descobrimos a
riqueza do amor.
Ser pai ou mãe é algo indescritível que não dá para explicar. Ser avô ou
avó, então, é uma emoção grande demais. É um sentimento profundo que
acelera o coração da gente.
Foi uma alegria imensa a chegada de nossa neta Aylla Gabrielle, em 14
de agosto de 2017, filha de Willian Jóia e Maria das Graças Jóia,
moradores do Bairro N.S.de Fátima.
O primeiro aniversário de nossa linda e querida netinha, vamos festejar no
sábado, dia 18 de agosto, em reunião com familiares e amigos.
Estamos orgulhosos e agradecidos a Deus pelo rico presente que nos
concedeu.
Obrigado, Senhor!
Parabéns Aylla Gabrielle!

Com muito amor e bênçãos de seus avós paternos
Toninho e Benedita Jóia.

Turma inicia curso de
processamento de leite e derivados
pelo SENAI em Borda da Mata
Mais um curso do
projeto de qualificação da
Prefeitura de Borda da
M a t a
t e v e
início: qualificação
profissional básica de
processamento de leite e
derivados. A turma
iniciou o curso ministrado
pelo Senai no dia 30 de
julho com as aulas
teóricas na Escola
Municipal Benedita
Braga Cobra. As
aulas práticas vão
acontecer
no
Laticínio Toledo. Os
alunos que estão
aproveitando o curso
gratuito vão
aprender a atuar com
o manuseio de
alimentos derivados
de leite.

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
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Borda da Mata integra Câmara
Empresarial de Turismo de Pouso Alegre
Como destino estratégico de
desenvolvimento da região, Borda da
Mata integra a Câmara Empresarial de
Turismo de Pouso Alegre (CET), uma
iniciativa da Acipa – Associação do
Comércio e Indústria de Pouso Alegre
que tem como objetivo potencializar os
negócios da região por meio da
estruturação de serviços e divulgação
de produtos com foco no turismo. A
proximidade com Pouso Alegre e o
destaque como polo têxtil foram
determinantes para a participação de
Borda da Mata nesse processo de fazer
do turismo um pilar de negócios, ao lado
de grandes instituições.
Fazem parte da Câmara Empresarial
também o Sistema Fiemg, Sebrae, Fuvs/
Univás, Faculdades Asmec, Faculdade
Una, Sindipa, Prefeitura e Câmara de
Pouso Alegre, Prefeitura de Congonhal
e Prefeitura de Borda da Mata. Durante
o workshop Imersão Turística no dia 08/
08, na Acipa, representantes das
entidades tomaram posse como
conselheiros da CET, que tem como
presidente o diretor de Turismo e
Eventos da Acipa, Rolando Brandão

Filho. Representa Borda da Mata na CET
a assessora de Comunicação e Turismo,
Edna Motta.
Workshop Imersão Turística
No evento de apresentação dos
projetos da Acipa no âmbito do turismo
para Pouso Alegre e região, o presidente
da Associação, Filipe Vargas, reiterou o
objetivo da união de entidades e
municípios por meio da Câmara
Empresarial como forma de aproximar
empresas e ideais e assim estruturar e
explorar o turismo que vem se impondo
cada vez mais como imperativo na
economia e um pilar de negócios.
O palestrante da noite, Eduardo Brito,
diretor de uma agência de comunicação
do Rio de Janeiro, falou sobre as
estratégias de venda do destino
turístico “cada lugar é único e possui
vantagens que precisam ser
amplificadas.”
O executivo em turismo da Acipa,
Allyson Aquino, reforçou que o turismo
é sinônimo de movimentação da
economia, em que a iniciativa privada
tem importante papel em oferecer
serviços e produtos de qualidade, além

de bom atendimento, a comunidade local
também é essencial na construção da
imagem do destino e na experiência do
turista, pois uma simples informação pode
impactar a viagem de determinada pessoa
como positiva ou negativa e o poder
público tem a missão de viabilizar as
políticas públicas de fomento e apoio às
atividades.
Economia
Desenvolver o turismo de uma região é
um serviço de longo prazo, que requer
estudos e investimento “todo o esforço
de discutir, conhecer e desenvolver
propostas em âmbitos econômicos,
culturais e sociais, nós vamos conseguir
enxergar claramente daqui a 10 anos”
afirma Rolando.
O ciclo de vida do turismo é visto como
movimentação da economia. Enquanto
para o turista é sinônimo de férias, para o
empreendedor (dono do restaurante, do
posto de combustível, do hotel, do taxi,
etc...) é sinônimo de lucro, para as pessoas
da cidade é a oportunidade de emprego e
para a cidade que recebe pessoas é o
mesmo que desenvolvimento local com o
giro da economia e o intercâmbio cultural.

Representante de Borda da Mata na CET a assessora de Comunicação e Turismo, Edna Motta.

Toda reforma
interior e toda
mudança para
melhor
dependem
exclusivamente
da aplicação
do nosso
próprio esforço.
Immanuel Kant

Funcionários do Lar Monsenhor
Pedro Cintra em Borda da Mata
recebem treinamento

No dia 31/07, os cuidadores e técnicos de enfermagem do Lar Monsenhor
Pedro Cintra participaram do treinamento sobre “Atualidades nas lesões por
pressão” que tratou da prevenção de úlcera de pressão, ministrada pelo
professor André de Godoy da Faculdade Asmec.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

6

1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
DIRET
OD
A POLÍCIA
DIRETO
DA
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901
Cola
bor
ador
gento Sc
hulz
Colabor
borador
ador:: Sar
Sarg
Schulz
1234567890123456789012345678901212345678901

Polícia Militar de Borda da Mata apreende
menor por comunicação falsa de crime

No dia 19 de julho, a Polícia Militar foi procurada por uma menor de idade, a qual
informou os militares que um cidadão lhe ameaçou de morte e que o motivo da
ameaça seria seu desinteresse em se relacionar com ele. Após a equipe de policiais
receberem as informações da solicitante sobre a localização do suposto autor da
ameaça, realizou-se contato com o mesmo, de maneira que após ser exposto a
acusação que recaía sobre si, o suposto autor informou a equipe que a menor é que
estava querendo relacionar com ele e que ele não tem interesse, que essa acusação
seria para lhe prejudicar e que possuía diversas mensagens em seu celular capaz de
provar sua versão. Diante da versão do suposto autor, a menor mudou a versão
dada aos policiais, dando uma nova versão configurando a contravenção penal de
comunicação falsa de crime. A menor foi apreendida e conduzida até a Delegacia de
Polícia para as devidas providências.
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Borda da Mata é destaque no quadro
Achamos em Minas da TV Record Minas
Foi ao ar na terça-feira, 07/08, o
programa gravado em Borda da Mata
pela repórter Luciana Katahira da TV
Record Minas sobre as confecções de
pijamas no município. A reportagem
falou da tradição e da fama que o pijama
conquistou em mais de 30 anos de
produção. Os telespectadores puderam
conhecer o processo de criação de uma
coleção em uma das fábricas de Borda
da Mata, apresentada pelo empresário
Antônio Megale Brandão.

Além disso, a reportagem abordou
que Borda da Mata é hoje um polo têxtil,
e de acordo com a presidente do
Conselho Municipal de Turismo, Edna
Motta, a Rota da Moda do município é
formada também pela lingerie que ao
lado do pijama fortalece a vertente moda
íntima. Na moda casa, outro setor muito
forte em Borda da Mata, a produção de
artigos para cama, mesa e decoração. A
moda básica reúne as confecções de
roupas e também malharias,

concentradas em grande número no
distrito do Cervo e por último, a moda
country com as selarias, além do
artesanato local.
O quadro Achamos em Minas passa
dentro do programa Balanço Geral da
TV Record. A reportagem está
disponível no Portal R7 no link: https:/
/noticias.r7.com/minas-gerais/balancogeral-mg/videos/achamos-em-minasborda-da-mata-mg-e-a-cidade-dopijama-07082018

Cidadão é preso por uso/
consumo de entorpecente
Durante abordagem a um veículo suspeito na área central desta cidade, na noite
do dia 19 de julho, a equipe de policiais militares realizou busca no interior do
veículo onde nada de ilícito foi encontrado, porém em posse do condutor, foi
encontrado uma pedra de crack. O cidadão foi preso e conduzido até quartel da PM
onde foi lavrado o devido Boletim de Ocorrência.

Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata
Condutor inabilitado - No dia 20 de julho, durante blitz de trânsito, a equipe de
policiais miliares abordou um veículo e após solicitar a devida documentação ao
condutor, este não apresentou CNH, informando a equipe que era inabilitado. O
cidadão foi autuado conforme previsto no art. 162 do CTB e o veículo foi removido
conforme art. 269 do CTB, uma vez que não foi apresentado em tempo hábil, um
condutor devidamente habilitado.
CRLV com exercício em atraso – Foi realizada blitz de trânsito no dia 20 de julho,
onde dentre os veículos abordados, 02 estavam com o exercício em atraso (2017),
de maneira que os condutores de cada um dos dois veículos irregulares, informou
que não efetuou os devidos pagamentos das taxas, motivo pelo qual foi
confeccionada a devida autuação para cada veículo conforme art. 230 do CTB e
ambos foram removidos de acordo com o art. 269 do CTB.
Condutor inabilitado - No dia 22 de julho, a equipe de policiais miliares realizou
uma blitz de trânsito, onde foi abordado um veículo em que o condutor era
inabilitado. O cidadão foi autuado conforme previsto no art. 162 do CTB e o veículo
foi removido conforme art. 269 do CTB, uma vez que não foi apresentado em tempo
hábil, um condutor devidamente habilitado.
CRLV com exercício em atraso e condutor inabilitado – Durante a blitz realizada
no dia 22 de julho, a equipe de policiais miliares abordou uma motocicleta em que o
cidadão não apresentou sua CNH, de maneira que ao consultar seus dados através
de sistema informatizado, constatou-se que era inabilitado. Também não foi
apresentado o CRLV com o exercício em vigor (2018), constatando-se, também via
sistema, que o exercício da motocicleta estava em atraso (CRLV 2017). O cidadão foi
autuado conforme previsto nos art. 162 e 230 do CTB e o veículo foi removido
conforme art. 269 do CTB.

04 armas são apreendidas e 04 cidadãos
presos pela Polícia Militar de Borda da Mata
Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 24 de julho em
uma residência situada na zona rural deste município, onde segundo denúncias
oriundas do canal “Disque Denúncia - 181”, residem nesse local alguns cidadãos,
os quais possuem armas de fogo e que haviam efetuados disparos contra outro
cidadão, também morador do bairro, devido um desentendimento entre eles, deixando
os moradores da região com medo de serem atingidos por algum desses disparos.
Ao ser executado o adentramento no interior da residência apontada na denúncia,
deparamos com 04 cidadãos apontados na denúncia, e também algumas mulheres e
crianças, os quais faziam resistência ativa para impedir tal adentramento, sendo
necessário o uso diferenciado da força, com técnicas policiais de controle de contato,
para que então pudesse ser iniciado à busca pessoal nos denunciados e buscas no
interior da residência.
Durante as buscas no interior da residência, foram encontradas 04 armas de fogo,
sendo: 01 pistola calibre .380, municiada com 10 munições intactas; 01 pistola calibre
.40, municiada com 16 munições intactas; 01 calibre .38, municiado com 06 munições
intactas; 01 revolver calibre .38, municiado com 06 munições intactas; sendo
encontradas também, mais 06 munições de calibre .38. Diante do ocorrido, foi dada
voz de prisão para aos 04 cidadãos, os quais foram conduzidos presos juntamente
com o material apreendido até o quartel da Polícia Militar, onde foram tomadas as
devidas providências.

Polícia Militar de Borda
da Mata prende traficante
Em atendimento a denúncias oriundas do canal “Disque Denúncia – 181”, foi
cumprido um mandado de busca e apreensão no dia 24 de julho em uma residência
nesta cidade, em que o denunciante afirmava a prática de tráfico de drogas no local.
Foi realizado contato no local, onde a equipe foi recebida pelo cidadão alvo da
denúncia, o qual foi submetido a busca pessoal, não sendo encontrado nenhum
material ilícito consigo, porém durante as buscas no interior da residência, foram
encontradas dentro do quarto do cidadão, 36 pedras de crack e a quantia de R$
329,00, valor este que o cidadão não soube informar a procedência, motivo pelo
qual foi apreendido assim como a droga encontrada. Diante do ocorrido, foi dada
voz de prisão para o cidadão, o qual foi conduzido preso juntamente com o material
apreendido até o quartel da Polícia Militar, onde foram tomadas as devidas
providências.

Reportagem em Borda da Mata

Time sub-15 da escolinha de futebol de Borda da Mata é
vice-campeão em campeonato disputado em Ouro Fino
Mais um troféu para os atletas da Escolinha de Futebol da
Prefeitura de Borda da Mata, dessa vez com a categoria sub-15
que foi vice-campeã no 40º Campeonato de Inverno do
Montanhês em Ouro Fino.
Borda da Mata fez uma boa campanha, mas depois de um
empate na final com o time de Cachoeira de Minas, a decisão
nos pênaltis deu o título ao adversário, no entanto, o segundo
lugar é motivo de orgulho para os meninos da escolinha. O
time escalado foi: Taylor, Ryan, Eder, Gabriel, Brenon, Daniel,
Diego, Puyol, Bruno, Carlinho e Daniel Rocha. Com o treinador
Tiago Lopes e o auxiliar Luiz Rafael. A última rodada aconteceu
no dia 27/07.
Borda da Mata participou do campeonato com cinco equipes:
Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 e trouxe pra casa três
troféus: dois primeiros lugares com as equipes sub-9 e sub-13
e um segundo lugar com a categoria sub-15.

Cidadão é preso por conduzir
veículo sob influencia de álcool
No dia 24 de julho, Policiais Militares relatando que o condutor de um veículo
automotor, havia colidido no para-choque traseiro de um caminhão na área central
desta cidade e em seguida evadido do local ziguezagueando com o veículo. De
posse das informações, a equipe de policiais realizou rastreamento, logrando êxito
em encontrar e abordar tal veículo, o qual estava sendo conduzido por um cidadão

Equipes de Borda da Mata

Os organizadores do 7º Encontro de Carreiros de Borda da
Mata, que seria dia 02 de setembro, informa a população
que foi cancelado por motivos particulares. A princípio
ainda não tem data para ser realizado, podendo
ser este ano, ou quem sabe somente em 2019.
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Alunos e professores da Rede Municipal de Borda da Mata visitam Bienal do Livro em São Paulo
Foram dois ônibus da Prefeitura de Borda da Mata
com destino à 25ª Bienal Internacional do Livro em
São Paulo. No domingo, 05/08, professores e
monitores da Rede Municipal visitaram o evento que
é um grande encontro cultural e mescla literatura com
negócios, uma oportunidade para os profissionais
de Borda da Mata conhecer as novidades e participar
das atrações, além de trazer a experiência para a sala
de aula.
Na terça, 07/08, foi a vez dos os alunos de 8º e 9º
anos com as maiores notas em Língua Portuguesa
no 1º semestre da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra conhecer a bienal. Professores e supervisores
acompanharam na viagem.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNA
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.

Visita a Bienal do Livro

Alunos de Borda da Mata selecionados no projeto EPTV
na Escola visitam estúdios da emissora em Varginha
Dez alunos do 9º ano de Borda da
Mata visitaram os estúdios da EPTV em
Varginha, no dia 06/08. Eles foram
selecionados no concurso de redação
da emissora com o tema “Minha
vocação e o propósito de minha vida”.
As redações de Borda da Mata foram
selecionadas pelo Departamento

Municipal de Educação. Agora, os
alunos concorrem com todas as outras
cidades, dos quais serão escolhidos 10
finalistas em todo o sul de Minas.
Entre os estudantes, estão alunos da
Escola Municipal Benedita Braga
Cobra, Escola Estadual Lauro Afonso
Megale, Escola Estadual Dom Otávio

Chagas de Miranda, Escola Estadual
Pio XII e Colégio Nossa Senhora do
Carmo. Participaram da viagem a
diretora da Escola do distrito
Sertãozinho, Rosana Scavone e a
professora do Colégio e também
supervisora da escola do distrito Cervo,
Rosana Lima Cobra.

Estudantes no Estúdio da EPTV

Alunos da Rede Municipal de Borda da Mata
recebem apostila do 3º bimestre letivo
No retorno das férias de julho, os
alunos da Rede Municipal de Educação
de Borda da Mata receberam as
apostilas dos Sistema de Ensino

NAME/Pearson para estudo durante o
3º bimestre letivo. Uma conquista da
ADM 17/20 em manter a qualidade
diante da enorme crise e falta de

repasses do governo do estado, a
exemplo do FUNDEB, Fundo da
Educação Básica que teve o menor
repasse desde 2010.

* À partir de 1.000 cartões

Supermercado
Irmãos Machado

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

A sua melhor opção
de compra

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam
Estudantes com as apostilas do 3º Bimestre

O progresso é impossível sem mudança; e aqueles que não
conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada.
George Bernard Shaw

“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.
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Borda da Mata participa de reunião do Circuito das Malhas
para alinhar estratégias de desenvolvimento da região turística
Para discutir estratégias para
alavancar a economia, assim como o
fluxo de turistas e fortalecer as
políticas
públicas
de
desenvolvimento do Turismo nos
municípios, representantes das
cidades que compõem a região
turística do Circuito das Malhas do
Sul de Minas Gerais se reuniram, na
última quinta-feira (02/08).
Entre
as
propostas
de
desenvolvimento, estão a criação de
roteiros, a divulgação da região por
meio de parcerias com influenciadores
digitais e programas de TV e a criação
do calendário mensal de eventos da
região. Além destas questões,
também foi alinhado com todos os
gestores os requisitos que precisam
ser cumpridos para o recebimento da
parcela do ICMS Turístico para
investimento exclusivo nesta área.
Para a presidente do Circuito,
Priscila Daiane de Moraes,
representante da Prefeitura de
Jacutinga, conforme a política de
regionalização do Estado de Minas
Gerais e as diretrizes do Ministério do
Turismo, o Circuito das Malhas,
enquanto região, tem um potencial
enorme para receber turistas e
oferecer boas experiências em
negócios, gastronomia, natureza e fé.
O encontro aconteceu na
Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Jacutinga e estavam
presentes, além dos gestores das

Prefeituras de Albertina, Borda da
Mata, Inconfidentes e Jacutinga,
representantes das Associações
Comerciais de Ouro Fino e Jacutinga,
e os gestores do Circuito das
Malhas.
Sobre o Circuito das Malhas
Localizado em uma região
montanhosa, de agradável clima, o
Circuito das Malhas, além de oferecer
ótimas opções para compras de
malhas, crochê e artigos para casa,
também é um destino ideal para quem
busca a paz, descanso e peregrinação.
Albertina, Borda da Mata,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião
e Ouro Fino, são cidades que
compõem este Circuito, que cativa a
todos
os
visitantes
pela
hospitalidade, deliciosa culinária e
belezas naturais. O Circuito também
faz parte de duas rotas importantes
do Turismo Religioso, o Caminho da
Fé e o Caminho da Prece.
Além da intensa atividade industrial
e comercial, os municípios deste
Circuito oferecem aprazíveis atrativos
naturais, como cachoeiras, mirantes
e trilhas radicais. As águas minerais
são abundantes e podem ser
encontradas em Jacutinga e Monte
Sião. Considerada a “Capital Nacional
do Pijama”, Borda da Mata já se
tornou conhecida e visitada por
inúmeros turistas. Em Inconfidentes,
o Crochê movimenta o comércio

regional pela sua qualidade, e o modo
de fazer este artesanato é Patrimônio
do Estado. Algumas cidades do
Circuito das Malhas preservam um
significativo patrimônio arquitetônico
do período áureo da produção de café
na região. Em Ouro Fino, o destaque
fica para a “Casa do café com Leite”,
onde se deu, em 1913, o Acordo Café
com Leite, ou Pacto Ouro Fino, quando
se reuniram o Presidente de Minas
Gerais, Júlio Brandão, e o
representante de São Paulo, Cincinato
Braga, para decidirem sobre a política
do revezamento entre os candidatos
dos dois estados na Presidência da
República do Brasil.
Dados do Turismo em Minas
Gerais
Minas Gerais é o 2º maior Estado do
País com número de estabelecimentos
no Setor Turístico. Passam pelo
Estado mineiro 26,1 milhões de
turistas, gerando uma receita de 17,2
bilhões de reais na economia mineira,
somente no ano de 2016. O gasto
médio diário do turista em Minas
Gerais é de R$106,60 e a média de
permanência é de 8,7 dias. O Sul de
Minas Gerais é a 3º maior região com
número de estabelecimentos e de
geração de empregos, perdendo
apenas para Belo Horizonte e Região
Metropolitana. Os dados são do
Anuário de 2017 do Observatório do
Turismo, da Secretaria de Estado do
Turismo de Minas Gerais.

