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Mais de 2000 turistas visitam a imagem de Nossa Senhora
das Graças em Bom Repouso na Sexta-Feira Santa
Tocos do Moji realiza V Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e elege
representantes para a Conferência Regional

A Conferência em Tocos do Moji teve uma grande participação da população
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Romeiros em Bom Repouso e o
Secretário de Turismo, Alessandro
Crispim e o Vice-prefeito, Messias
Crispim Brandão
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Semana Santa na Paróquia de Nossa Senhora do
Carmo em Borda da Mata é bastante movimentada Pirina e Tiaguinho realizam Torneio
de Futsal em Borda da Mata em
homenagem a Jurandir Siqueira

Encenação da Paixão de Cristo na Sexta-Feira Santa e Missa no Domingo de Páscoa
Entrega da
premiação aos
vencedores
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Prevenção ao Crime de Estelionato - Página 6
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DISK ENTREGAS:
*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Abril.
Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!*

Ipê Ferramentas: 3445-1413/ 9828-9100(Vivo)
Ipê Tintas: 3445-1614/9977-8115(vivo)
Ipê Fábrica: 3445-1882/9868-6015(Vivo)
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Dever Cumprido!!!
Guarda Mirim Irmã Marta de Borda da Mata
O Projeto “ Construir
Vidas” da Guarda Mirim
Irmã Marta é um
instrumento
de
transformação da vida de
no sso s
j ovens
bordamatenses. Traz a
eles melhores condições
de vida social, formação
moral, cívica, espiritual e
iniciação profissional.
Enfim, prepara-os para a vida e exercício consciente da verdadeira cidadania.
Há cinco anos, por honrosa escolha, assumi a presidência da entidade como
voluntária e estou encerrando meu mandato. Posso testemunhar o sentimento
de alegria e prazer de ter trabalhado pelo bem dos adolescentes, é uma experiência
profundamente gratificante. De muita responsabilidade, momentos difíceis,
felizes, mas no coração fica a marca da satisfação do dever cumprido.
Nesta oportunidade, agradeço a todos os voluntários da Diretoria e do
Conselho Fiscal, guardinhas, pais, funcionários, palestrantes, autoridades,
empresas e amigos colaboradores desta relevante instituição.
Quero agradecer também pela confiança em mim depositada nestes anos e
pedir a Deus bênçãos e graças a todos e a seus familiares! Ao jovem, atual
presidente e ex-guardinha, Adriano, Parabéns! Que Deus te proteja, ilumine
seus passos na realização de seus sonhos e esperanças!
Marcela Mary dos Santos Monteiro
Ex-Presidente da Guarda Mirim de Borda da Mata

“Caminho da Prece” entre Jacutinga e
Borda da Mata é lançado oficialmente
O lançamento oficial do “Caminho da
Prece” aconteceu no dia 27 de Março,
qu ando foi cel ebrada u ma missa
marcando o início do “Caminho da
Prece”, e no dia 28,l sábado, às 6h horas,
houve a saída de um grupo de peregrinos
que percorreram o “Caminho da Prece”
até a chegada, dia 29, Domingo, a
Basílica de Borda da Mata, tornando-se
um atrativo turístico a mais tanto para
Jacutinga, quanto para Borda da Mata,
que ficam nos dois pólos deste trajeto
turístico.
O “Caminho da Prece”, a exemplo de
outros caminhos turísticos de caráter

Pirina e Tiaguinho realizam Torneio
de Futsal em Borda da Mata em
homenagem a Jurandir Siqueira
Foi realizado em Borda da Mata, no
dia 28 de março, o Torneio de Futsal, em
ho menagem a Jurandir Si qu eira,
organizado por Pirina, Tiaguinho. Foi
bastante movimentado e o time de Tocos
do Moji venceu na categoria Sub 11 e
na categoria sub 9, venceu o time do

Aguinaldo de Extrema e depois houve
uma partida especial entre Uz’Indios e
Comercial Têxtil. “Foi um jogo entre
amigos e foi muito bom e agradecemos a
todas as cidades participantes e aos
amigos que vieram nos prestigiar”, diz
Pirina.

religioso, visa proporcionar melhor
estrutura às pessoas que queiram fazer
peregrinação até a Basílica de Borda da
Mata, oferecendo-lhes os necessários
pontos de apoio. O “Caminho da Prece”
tem um percurso de 70 quilômetros e
pode ser percorrido em dois dias,
partindo da antiga Estação Ferroviária
de Jacutinga, até a Basílica de Borda da
Mata, percorrendo estradas rurais, onde
é possível usufruir de belezas naturais
encantadoras das montanhas do Sul de
Minas, que tornam o roteiro muito
atrativo até mesmo aquelas pessoas não
ligadas ao seu caráter religioso.

O trajeto proporciona momentos de
reflexão, fé e integração com a natureza.
Conforme caminha o peregrino se depara
com exemplares da fauna e flora da
nossa região, que tornam a caminhada
mais agradável, além de contar com
po nto s de apo io onde é possível
alimentar, descansar e conhecer um
pouco mais dos produtos e serviços
simples e tradicionais, que somados a
exuberância da natureza, em muitos
locais ainda intocados, que fazem do Sul
de Minas, uma das regiões mais belas
do País.
Fonte: Comunicação Social / Imprensa PMJ-MG

Solenidade de
inauguração e
peregrinos que
fizeram o percurso
antes da
inauguração

Atletas bordamatenses participam do 14º Gladiadores
Marciais e dois atletas se consagram campeões
A Academia Templo Shallom Resgate
TRS de Borda da Mata participou em
Pouso Alegre, no dia 14 de março, ao 14º
Gladiadores Marciais onde conquistaram
ótimos resultados, entre eles o mestre
Benedito Adriano foi campeão em formas

(taulus) armas unificadas e seu aluno
Jeferson Brentegani na categoria de luta
(sanshow) se destacando e sagrandose campeão. Estiveram presentes várias
equipes de diversos Estados como São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e

uma equipe dos Estados Unidos. De
acordo com os mestres Benedito e a
mestra Patrícia, a falta de apoio e incentivo
ao esporte profissional e desigualdade
social não desanimam os atletas que
iniciam 2015 se destacando.

Atletas bordamatenses no 14º Gladiadores Marciais em Pouso Alegre

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Pirina, um dos
organizadores do
Torneio em
homanagem a
Jurandir Siqueira

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Tel.:(35)3445-1884

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

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015
Mês
Dia
Janeiro
16 - 30
Fevereiro
16 -27
Março
13 - 31
Abril
15 - 30
Maio
14 - 31
Junho
15 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
14 - 31
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 30
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
16 - 30
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
11
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.500

necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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Semana Santa na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo é bastante movimentada
Esta é a principal semana para o
católico, pois é um tempo forte de
celebração dos mistérios mais intensos
de nossa fé: a salvação que vem pela
vida, paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo.
Todos os anos, nossa paróquia traz
uma programação especial neste período
da Semana Santa, proporcionando aos
fi éis, mo ment os de reconcil iação,
oração,
lo uvo r e
adoração.
Em todas as comunidades paroquiais
ho uve celebrações e at ivi dades
religiosas nesta Semana Santa que se
iniciou no Domingo de Ramos com a
benção dos Ramos e Missa Solene; na
Segunda-Fei ra Santa – Missas e
Procissão do Depósito; na Terça-Feira

Santa - Missas e procissão do Encontro
terminando com o Sermão proferido por
Padre Marcos Eduardo Cal iari; na
Quarta-Feira Santa - Missa de Cura e
Libertação na Basílica, meditando as
dores de Maria; na Quinta-Feira Santa participação de nossos padres na Missa
do Crisma na Catedral Metropolitana de
Pouso Alegre. Em nossa comunidade
paroquial - Missa da Ceia do Senhor e
Lava-Pés e em seguida a Vigília de
Adoração ao Santíssimo Sacramento; na
Sexta-Feira Santa - peregrinação em
direção ao Cruzeiro, Solene Ação
Litúrgica da Paixão do Senhor, Sermão
proferido por Monsenhor Vonilton
Augusto Ferreira, encenação da Paixão
de Cristo e após, procissão do Enterro;

no Sábado Santo - Vigília Pascal e
Procissão da Ressurreição culminando
com o Domingo de Páscoa, que foi
celebrado com muita alegria (Jesus
ressu scito u!) com Missas nas
Comunidades e na Basílica com a
administração da Crisma para adultos.
Com grande dest aque o t rabalho
incansável dos padres de nossa
paróqui a: Monsenho r Vonilt on
Augusto Ferreira, Padre José Luiz Faria
Junior e Padre Marcos Eduardo Caliari
que, em todas as atividades da semana,
não medi ram esfo rço s, seja no
atendimento aos doentes, confissões,
peregrinação, mi ssas, procissõ es
sermões
e
ho mil ias.
O espetáculo “Paixão de Cri sto”

encenado na Sexta-Feira Santa foi
emocionante, realizado com o apoio e a
participação voluntária da comunidade
teatral “Amigos para Sempre”; pessoas
dedi cadas, cheias de vont ade,
comprometidas e talentosas, cada uma
dentro de sua capacidade onde o desejo
de fazer bem feito, talento nenhum
substitui.
Jesus se fez presente em cada olhar,
em cada passo percorrido e a comunidade
católica bordamatense se prostrou diante
Daqu ele que se do ou para que
tivéssemos nova oportunidade de vida,
part icipando
maci çamente
das
celebrações.
E nossa paróquia se viu renovada com
a participação do Grupo de Jovens –

JUSC, testemunhando a esperança, a
vivência na fé e no encontro com Jesus
ressuscitado.
A Basílica de Nossa Senhora do Carmo
disponibil iza as fotos de todas as
celebrações
no
site
www.basilicadocarmo.org.br ou nas
páginas do facebook www.facebook.com/
basilica.docarmo.3 , www.facebook.com/
pages/Basílica-Do-Carmo
ou
www.facebook.com/basilica.docarmo.31.
“A ressurreição de Cristo ilumina com
uma luz nova as realidades cotidianas. A
ressurreição de Cristo é a nossa força!
(Papa Francisco)”
(PASTORAL DA COMUNICAÇÃO)
PASCOM – BORDA DA MATA-MG SEMANA SANTA 2015.

Quinta- Feira Santa

Celebração da Paixão de Cristo

Encenação da Paixão de Cristo

Vigília Pascal no Sábado Santo

Domingo de Páscoa

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160
Grupo de

“A sua casa é a nossa causa!”

Jovens JUSC.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG
Peregrinação
ao Cruzeiro

A Pastoral da Comunicação(PASCOM - BORDA DA MATA-MG) agradece Adalgisa
Fraga, Maria Rita Costa Bertolaccini, Rodrigo Antonio dos Santos, Edinha Simões,
Joseli Brandão, Alexandre Magno da Silva, Roselene Souza,Jacinta Fraga, Dario
Denize Pietra e Heudes Dantas, que, no transcorrer da SEMANA SANTA, enviaram
suas fotos e vídeos e ajudaram a enriquecer a Página da Basílica Do Carmo.
Que Nossa Senhora do Carmo interceda por todos e por suas famílias!

Telefone:(35)9992-1437
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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Mais de 2000 turistas visitam a imagem de Nossa Senhora
das Graças em Bom Repouso na Sexta-Feira Santa

Veja abaixo os principais momentos da
Peregrinação e da encenação da
Paixão de Cristo:

A Semana Santa em Bom Repouso esteve bastante movimentada.
Estiveram presentes no Município mais de 2000 turistas na Sexta-Feira
Santa, vindos de varias localidades como Cambuí, Inconfidentes,
Estiva, Pouso Alegre, enfim de toda região. A Prefeitura com muito
carinho fez uma recepção digna aos turistas com café da manhã, afixando
nos postes que dão acesso até a imagem de Nossa Senhora das Graças
17 folders com a oração de Nossa Senhora das Graças e água mineral
para os turistas. Também teve enfermeiras e ambulância no local.
Presentes na imagem para receber os turistas estavam o Vice-Prefeito,
Messias Crispim Brandão, o Chefe da Seção de Turismo Esporte Lazer
e Cultura,. Alessandro Crispim Andrade e o Assessor de Comunicação
da Prefeitura, Alfrânio Santos. Para encerrar, a noite foi realizada a
encenação da Paixão de Cristo na Praça Coronel Ananias de Andrade.

Bom Repouso realiza diversas obras
nas zonas rural e urbana do município
Fotos: Éderson dos Santos

Cantineiras de Bom Repouso
recebem homenagem em
comemoração ao seu dia
Fotos: Éderson dos Santos

Alameda José da Silva Brandão

A Prefeitu ra d e Bo m
R e p o u s o , t e m f e it o v á r ia s
obras na zona rural e
dentro do perímetro
urbano também. Por
ú ltim o
agora,
fez
m a n u t e n ç ã o d a A la m e d a

Estrada principal que liga Bom
Repouso aos bairros Boa Vereda de
Cima, Alto do Serro e Campo Alegre.

Obras em estrada rural

J o s é d a S il v a B r a n d ã o e
tam b ém fez d ivers o s
t r a b a lh o s n a e s t r a d a p r in cip al q u e liga Bo m
R e p o u s o a o s b a ir r o s Bo a
Ve r e d a d e C i m a , A l t o d o
Se rro e C am p o Alegr e.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para
registro de desmembramento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO,
Oficial do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER a todos os interessados que a Prefeitura Municipal de
Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96, estabelecida na
Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/
MG; depositaram neste Serviço de Registro os documentos necessários
exigidos pelo Art. 18, da Lei 6766/79, para o registro de 01 desmembramento
dentro do Loteamento denominado de: “CONJUNTO HABITACIONAL
VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com
as seguintes características: A área à ser desmembrada, esta localizada na
Rua A, no Bairro N. Sra. do Rosário, no município de Bom Repouso/MG,
com área total de 3.910,16 m², a ser desmembrado em 02 (duas) quadras,
perfazendo um total de 07 (sete) lotes com área total das quadras de 1.710,00
m², área destinadas às ruas de 1.290,00 m², áreas verdes de 420,00 m² e
49 0,1 6 m² de áreas desti nadas à preservação permanente; o
desmembramento encontra-se amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de
dezembro de 2003. A referida gleba encontra inserida no perímetro urbano e
está devidamente registrada neste cartório sob a matrícula n.º R-35.247, Fls.
001, Livro 02, em 20/10/2014, com área total de 3.910,16 m² com as seguintes
confrontações: Rua A, B e D do C. H. Ver. Luiz Batista da Costa, Loteamento
Benedito Brandão Andrade e João Batista Roque; em conformidade ao
projeto e planilha do Loteamento elaborado pelo engenheiro civil
responsável, o Sr. Antônio Silva Moreira, CREA 29.766/D-MG, que ficarão
devidamente arquivados neste Serviço de Registro. Os lotes destinam-se a
zona residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de Bom Repouso conforme Decreto n.º 393/2015, de 29 de janeiro de 2015,
expedido e publicado pelas demais repartições competentes. E, para
conhecimento de todos expediu-se este Edital, que será publicado em jornal
de circulação regional, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
dias, contados da data da efetiva publicação. Eu, (Oficial) subscrevi.

No dia 1º de abril, o Presidente da
Câmara, Éderson dos Santos esteve
na Pró infância do Município e pode
presenciar as cri anças fazendo uma
bela homenagem as canti neiras que
comemoraram seu dia em 02 de abril.

“Foi u ma homenagem muita bonita
e, es t ão t o da s de pa rab én s,
ed u c ado ra s
, mo ni t o r as
e
cant ineiras. Parabéns as cantineiras
pelo seu dia”, di z o President e da
Câmara.

CH ALTO FAL ANTES
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
Tribuna Popular - Rua Cândido Lamy, 181 - Centro

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG
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Tocos do Moji
realiza V
Conferência
Municipal dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente e
elege
representantes
para a
Conferência
Regional
No dia 31 de março foi realizado em
To cos do Moji a V Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. O tema proposto para este
ano foi “Política e Plano Decenal dos
Di rei tos Hu manos de Crianças e
Adolescent efo rtalecendo
os
Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Divididos em cinco eixos
de di scu ssão baseados no Plano
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente com os seguintes temas
por eixo:
I- PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE
CRIANÇA E ADOLESCENTES;
II- PROMOÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS;
III-P ROTAGONISMO
E
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E
ADOLESCENTES;
IV- CRONTROLE SOCIAL DA
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS;
V- GE STÃO DA POLÍTICA
NACIONAL
DOS
DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇA E
ADOLESCENTES;
O evento contou com uma mescla de
participantes muito interessante, onde
houve uma interação e uma efetiva
participação de crianças, adolescentes,
idoso s , professores e o utros
participantes de diversos seguimentos
da soci edade co m discussõ es
acaloradas e muito interesse na inclusão
de propostas que realmente venham
garantir os direitos da criança e do
adolescente. Em cada eixo o Município
elegeu quatro pro postas que serão
enviadas para a Conferência Regional.
A Conferência também elegeu cinco
delegados titulares e seus suplentes os
quais irão representarem o Município
na Conferência Regional. Os Delegados
eleitos foram as seguintes pessoas:

Tocos do Moji realiza Semana de Combate a Dengue

No dia 06 de abril, em Tocos do Moji,
iniciou –se a Semana do Combate a
Dengue, onde a Agente de Endemia
Josilene Andrade juntamente com
agentes comunitários de saúde, foram
a Escola Estadual José Tomás
Cantuário Junior quando realizaram
orientações para os alunos quando
eles saíram as ruas visitando
domicilios e realizando orientações de
prevenção e combate a Dengue, bem
como na distribuição planfletos e
cartazes educativos .
No decorrer da semana foram
realizadas palestras e passeata nas
ruas com os alunos.

representando o Governo, foi eleito
Ernane Aparecido da Silva, titular e
su plente Ro nal do Jo sé Leandro;
representant e de Cri anças e

Adolescentes, Tamires Luécia Alves,
titular e suplente Caroline Benassi
Skajko; representando as entidade da
Sociedade Civil Organizada, Ana Cláudia

“Projeto Páscoa” nas Escolas
Municipais de Tocos do Moji

da Rosa, titular e suplente Renato
Antonio Pereira; representando outros
segmentos da sociedade, Alaide da
Mota Braga, titular e suplente Dionizio

Mariano da Silva e representando o
Conselho Tutelar, Marlene Aparecida de
Oliveira, titular e suplente Terezinha
Carvalho de Oliveira.

Muitas
pessoas
compareceram
na Conferência

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

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
Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

JC
Contabilidade

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Supermercado
Irmãos Machado
As Escolas Municipais de Tocos do Moji encerraram o “Projeto Páscoa” com apresentações musicais, teatros
e jograis, cujo objetivo foi ressaltar para os alunos, pais e professores que a Páscoa traz a importância de
se viver com dignidade, amor e fraternidade respeitando os semelhantes.
A equipe do Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji agradece ao
empenho dos professores e alunos na realização do projeto.

A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

Av. Alvarina Pereira
Cintra,45
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira
Prevenção ao Crime de Estelionato
O crime de estelionato, apesar de não
apresentar natureza violenta, via de
regra, é um delito que causa considerável
desco nfo rt o soci al e prejuí zo
econômico, vitimando em sua maioria,
pessoas simples.
Verifica-se que para a consumação do
crime a vítima é induzida em erro,
podendo ser cometido por diversas
formas e momentos distintos, muitas
vezes até mesmo mediante contatos
telefônicos.
Trata-se de u m deli to co m u ma
seqü ência de at os, baseados
principalmente pela capacidade do(s)
autor(es) em envolver e ludibriar as
pessoas.
Pelas características e modus operandi, é bastante difícil a localização e
prisão dos autores em flagrante, sendo
mais viável estudar e adotar ações
prevent ivas, no tadamente com
orientações às potenciais vítimas e ao
público em geral.
Nesse sentido, a Polícia Militar de
Borda da Mata alerta toda a população
acerca de tais crimes e apresenta uma
lista com todas suas características
visando orientação e à redução dos
casos de estelionato em nossa cidade.
Nome do golpe e características:
Golpe do Empréstimo
As vítimas, normalmente em busca de
empréstimo, realizam depósitos de
menores valores, na crença da liberação
do crédit o desejado , percebendo,
somente depois, se tratar de um golpe.
Golpe do Consórcio
Estelionatários anunciam nos jornais
a venda de consórcios sorteados, com
preço s atrati vo s. É sol ici tado ao
interessado o envio via fax, de cópia de
documentos pessoais para a realização
de contrato e o pagamento de uma taxa
de baio valor para a transferência de
titularidade do referido consórcio. As
Vítimas recebem cópia do suposto
pedido do veículo junto à fábrica e da
nota fiscal, e efetuam o pagamento,
mediante depósito na conta-corrente do
estelionatário. Em geral as contas
co rrent es são abertas com os
do cumentos falso s e o s contat os
telefônicos são feitos por meio de
aparelhos celulares pré-pagos (celular
de cartão) e celulares clonados.
Golpe da Recompensa
Est elio natári os fi ngem derrubar
grandes qu ant ias de dinhei ro ou
cheques no chão. A fim de ajudar, a
vítima recolhe a quantia e devolve ao
estel ionatário . E st e por sua vez,
agradece di zendo à pesso a que se
encaminhe a um escritório para que
receba uma recompensa pelo seu feito,
porém, para ter certeza que a vítima vai
retornar, o estelionatário pede para que
a mesma deixe sua bolsa como garantia.

Essa ação geralmente é realizada por um
estelionatário e seu comparsa, que serve
para incentivar a vítima a ir buscar sua
suposta recompensa.
Venda do Bilhete Premiado
Passando-se
por
ingênuo ,
estelionatários abordam pessoas em
busca de info rmaçõ es so bre como
receber um suposto prêmio ganho na
loteria. Após a encenação, o golpe é
reali zado no moment o em que o
estelionatário oferece a pessoa seu
bilhete em troca de pagamento irrisório.
As vítimas mais freqüentes são mulheres
idosas.
Golpe do Celular Clonado
Estelionatários ligam para o telefone
da vítima com a desculpa de que há um
problema na linha e que para consertáIa o dono do celular deverá discar um
número. Esse número fornecido pelo
estelionatário já permite que o celular
seja clonado possibilitando que ele seja
utilizado de forma indiscriminada, até
mesmo para ligações interurbanas e
internacionais. Observação: A vítima
somente percebe o golpe quando recebe
a conta telefônica.
Golpe da Autoridade
O estelionatário liga para vítima se
identificando como autoridade e solicita
que seja enviado algum item, bem como
a inserção de créditos telefônicos em
números específicos. O item pedido é
ignorado sendo somente utilizados os
créditos adquiridos.
Golpe do Caixa Eletrônico
o est eli onatário trava t ecl as de
operação caixa e quando a vítima se
aproxima e introduz o cartão na máquina
digitando a senha e solicitando o serviço
desej ado , não co nsegue efet uar a
operação. O estelionatário oferece para
ajudar orientando a vítima a retirar o
cartão e procurar outro caixa, já havendo
memorizado a senha. A vítima se dirige a
outro terminal sem encerrar a operação
que estava realizando. Nesse momento
o estelionatário destrava as teclas e
efetua saques na conta da vítima.
Fraude Bancária com Transferência
Eletrônica:
O estelionatário l iga para um
correntista de det erminado banco,
passando-se por gerente ou funcionário
da tesouraria, informando-o de que existe
um saldo a ser creditado na conta da
vítima, referente a erros co ntábeis
quando do desconto do CPMF, o gol
pista solicita que a vítima digite pelo
computador ou no próprio telefone o
número de sua conta corrente e da senha,
que é gravada pelo estelionatário. De
posse de tai s dados, efetua
transferências via internet de todo o saldo
existente na conta da vítima para uma
conta corrente aberta com documentos
falsos para o recebimento dos depósitos.

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

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!

Tel.:3425-3500
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

