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Representante de Tocos do Moji vence pela segunda vez a
Ultramaratona “Brazil 135” e bate o recorde da prova
Foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de
Janeiro a tradicional e mais difícil corrida
longa do país; denominada “BRAZIL
135”, a ultramaratona recebe
representantes de aproximadamente 10
países de todo o mundo, com o percurso
de 256 Km pelo Caminho da Fé, a corrida
inicia-se na cidade de São João da Boa
Vista/SP passando por nove cidades
mineiras, entre elas Borda da Mata e
Tocos do Moji e finaliza no alto da Pedra
do Baú já na cidade paulista de Campos
do Jordão.
E como representante de Tocos do
Moji, o Soldado Brant foi pelo segundo
ano seguido campeão da prova
participando como atleta “pacer” que
apoia o atleta profissional Eduardo
Calixto (Tetra campeão), com direito ao
recorde de tempo, 34h18min.
“É muito gratificante passar por nove
cidades mineiras e zona rural dentro do

Caminho da Fé e ser recebido por
moradores mesmo durante a madrugada
aplaudindo e apoiando nosso esporte,
minha cidade Tocos do Moji apoia esse
evento há muitos anos, sou honrado em
representá-la”.
Solenidade de
premiação

Atleta
Brant e o
atleta Calixto

Atleta
Brant e o
Prefeito
Toninho
Rodrigues

PROMOÇÃO* DA
UN
A POPULAR
TRIBUN
UNA
GRÁFICA TRIB
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

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

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

“Consciência é o que todo ser humano deveria ter de melhor, pois é a
partir daí que seu caráter inspirará a formação de outras virtudes.”

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Administração 2017/2020 de Borda da
Mata apresenta Secretariado de Governo
A Prefeitura de Borda da Mata inicia
2017 com uma administração focada em
redução de gastos, gestão participativa
e seriedade. Para isso, busca
qualificação técnica, experiência e
comprometimento dos servidores
efetivos e secretariado no desempenho
das atividades em prol da população
bordamatense.
O Departamento de Administração
Geral está na responsabilidade do
advogado José Epaminondas (Zito). No
Controle Interno do município, assume
o servidor efetivo, bacharel em direito,
Gustavo Pereira de Oliveira. Na
Assessoria Jurídica do município, estão
os advogados Carlos Eduardo dos
Santos Daniel, Jonas Paulino Rodrigues
Júnior e Wander Luiz Moreira Mattos.
Na Assessoria de Comunicação, a
jornalista Edna Motta. Como chefe de
gabinete, assume Celso Cardoso Arruda.
A frente do Departamento de
Administração e Finanças está a
servidora efetiva, com 25 anos de
experiência em serviços públicos,
Marília Duarte Lopes Sáber.
Na Secretaria de Saúde, a psicóloga
Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo vai
gerenciar os serviços do Sistema Único
de Saúde (SUS) e o Lar Monsenhor

Pedro Cintra, o qual está vinculado ao
departamento de Assistência Social.
No Departamento de Assistência
Social, Bruna Ruana da Silva, exconselheira tutelar, assume a pasta do
departamento e a coordenação do Cras
Sebastiana Marques.
No Departamento de Obras, o
engenheiro civil Barezze Rezende
Brandão vai administrar o setor que
cuida da infraestrutura urbana e rural do
município e distritos.
A frente do Departamento de

Educação está o professor Antônio
Carlos de Rezende, funcionário há 17
anos da Rede Municipal de Educação,
escolhido por eleição direta pelos
professores e servidores do
departamento.
No setor de esportes, vinculado ao
Departamento de Educação, o
prefeito André Carvalho Marques
vai cuidar pessoalmente de uma
equipe que ministrará atividades
periódicas voltadas à prática de
esporte.

‘Presídios comuns são escolas do crime’, diz goleiro
Bruno, que foi preso quando atuava pelo Flamengo
Preso desde julho de 2010, o ex-goleiro
do Flamengo, Bruno Fernandes já
passou por duas das maiores
penitenciárias do país. Há um ano e
quatro meses, ele foi transferido para um
presídio diferente, em Santa Luzia, região
metropolitana de Belo Horizonte. Lá, ele
faz cursos, trabalha vigiando os colegas
e carrega as chaves da própria cela. VEJA
visitou a unidade e conversou com
outrora ídolo de uma das maiores
torcidas do país. Ele diz que no novo
presídio, administrado por uma
organização não-governamental, pôde
“voltar a sonhar”. Bruno não sabe
quando ganhará de novo a liberdade –
diz até que ainda não está preparado
para voltar ao convívio social -, mas tem
certeza de uma coisa: o sistema
convencional, em vez de recuperar os
presos, acaba por torná-los ainda mais
violentos. Ele espera cumprir pena no
semiaberto a partir do início do ano que
vem.
O que mudou para você depois de
vir para cá?
A Apac é uma obra de Deus: devolveu
a minha dignidade, restituiu a minha
família, me deu o direito de voltar a sonhar,
a recomeçar a minha vida novamente,
tudo aquilo que o sistema convencional
me tirou.
Por que o sistema convencional é tão
ruim?
Eu tive o desprazer de ficar num
sistema muito bruto, o sistema de
segurança máxima, que é o Nelson
Hungria, e depois passei por outro
sistema de segurança máxima, o
Francisco Sá, além de ter passado pelo
Complexo de Bangu II, no Rio de Janeiro.
A diferença é muito grande. O sistema
convencional não recupera ninguém.
Se tivesse continuado no presídio
Nelson Hungria, o que teria ocorrido
com sua vida?
Se eu tivesse continuado no sistema
convencional? O Bruno [aqui o exgoleiro se refere a si mesmo em terceira
pessoa] ia sair de lá uma pessoa muito
pior do que quando entrou. O sistema
convencional hoje é uma escola para o
crime. Eu não era bandido, o bandido
vive do crime. Eu me tornei criminoso a
partir do momento em que cometi um
crime. Quando fui para o sistema
convencional, sendo um criminoso por
ter cometido um crime, não vivendo do
crime, eu estava na faculdade para se
tornar um bandido.
Você estava na ‘faculdade de
bandidagem’?
Sim, porque o sistema é muito bruto.
Os agentes penitenciários são covardes.
Eles acham que, para recuperar uma
pessoa, têm de agredir aquela pessoa,
seja de forma física ou mental.
Você acompanhou as notícias sobre o
massacre de mais de 100 presos em
Manaus e Roraima?
Aquilo mexeu com muita gente. Eu me
coloquei no lugar daqueles presos, se
eu estivesse ali pagando tantos anos de
pena, minha mãe me esperando em
casa… Imagine a mãe esperando seu
filho voltar para casa. A culpa é de nós
todos. Parte da culpa é dos próprios
governantes, que acham que tudo está
normal.
Quanto tempo ainda falta para você ir
para o regime semiaberto?

É uma pergunta interessante. Sou mais
uma pessoa entre milhões e milhões de
presos que esperam uma resposta da
Justiça. Eu não tenho uma data definida
para te falar se vou sair daqui a um ano,
dois anos, três anos. Eu não sei. Fui
condenado em 2013 e até hoje está em
trânsito a apelação e ainda não obtive
resposta. Imagine se eu não tivesse uma
cabeça boa? Como eu estaria no sistema
convencional? É revoltante. Na Apac é
diferente. Você tem acompanhamento,
pessoas que acreditam em você, que
apostam em você. A Apac muda alguém?
Não, mas ela te dá as ferramentas
necessárias para a mudança da pessoa.
Você casou recentemente com uma
dentista dentro da prisão…
Eu a Ingrid já estávamos juntos quando
tudo aconteceu. Meu casamento foi
dentro da Apac, no ano passado. Tenho
duas filhas do meu primeiro casamento.
A Apac me proporcionou o direito de
visitar minhas filhas, que o sistema
comum me tirou. Consigo ver minhas
filhas, minha mãe, que está com 84 anos
e é cadeirante. Tenho uma família. É
inaceitável o que fiz, mas a minha família
está me ajudando a me reerguer. O cantor
Belo passou por isso, tem uma música
dele que fala: ‘Para que condenar, se é
mais fácil perdoar?’. Muitos leigos falam:
‘O cara tem que morrer lá dentro’.
Você ficou quanto tempo sem ver suas
filhas?
Fiquei três anos e meio sem ver minhas
filhas e dois anos sem ver minha mãe.
Como eu não queria que minhas filhas
participassem de visitas sociais nos
finais de semana, para não ficarem
psicologicamente abaladas, pedi visitas
assistidas uma vez por mês, de 20 minutos
no máximo. Não deixaram eu vê-las mais.
No sistema convencional os agentes me
perseguiam, faziam piadinhas, me
chamavam pelo número que eu tinha nas
costas, o 326944. Se eu falar para você
que estou pronto para enfrentar a
sociedade, eu vou ser mentiroso. Mas
estou me preparando para isso.
Eu ouvi que aqui você não joga mais
como goleiro. Por quê?
Sempre tive facilidade de jogar na linha,
desde a época do Flamengo. Iniciei
minha carreira como atacante. Não me
arrisco no gol aqui na Apac porque já
servi de escada para muita gente. Mesmo
sendo na base da brincadeira, não quero
dar essa brecha para ninguém, prefiro
jogar na linha e manter a forma física,
queimar a gordura localizada. Olha só,
eu tomo um gol de um menino desses aí
e ele vai falar: ‘fiz um gol no Bruno’
(risos). Eles tiram a maior onda. Teve um
dia que fiquei no gol e não peguei
nenhum pênalti. Um deles falou assim:

‘você não pegava nada não, os caras é
que não batiam bem’. Eu tinha fama de
pegador de pênalti. Falei: ‘quer sabe de
uma coisa, não vou no gol mais não, eu
quero é fazer gol’.
Você já está numa idade na qual muitos
atletas já estão se aposentando. Quais
são seus planos para o futuro?
Acho que todo homem tem que sonhar.
Sei que a idade está contra o relógio, mas
eu sonho. Engraçado que em Ribeirão
das Neves, a cidade onde nasci e fui
criado, só existiam sonhos também. E eu
sonhei e consegui realizar esse sonho.
Hoje não é diferente. Eu pego a cadeia
não como uma punição, mas como um
aprendizado de vida. Eu vou sair daqui
muito mais maduro, um pai responsável,
um marido amado, um filho obediente.
O fato de você ser conhecido ajuda ou
atrapalha?
Tudo é mais difícil. Tudo que é direito
seu, direito legal, às vezes a pessoa
interpreta de outra forma. O sistema te
pune, não te dá nada. Vou te dar um
exemplo simples que aconteceu comigo.
Uma vez o cara passou e levou uma
garrafa de água gelada para a cela.
Passando, eu pedi a mesma coisa para o
coordenador, mas ele não deixou, porque
eu era o Bruno. É muito desumano.
Você está aproveitando o tempo aqui
dentro para fazer cursos, para ler
alguma coisa?
Já fiz seis cursos aqui. Fiz cursos de
jardineiro, de solda, de pedreiro. Fiz
cursos profissionalizantes. Tenho um
bocado de certificados. Temos que ficar
com a mente aberta. Se não der certo
numa situação, a gente vai em outra. Mas
eu não vejo o Bruno fora do mundo do
futebol. Eu vou voltar. Se não for como
atleta, vai ser como preparador físico,
treinador de goleiros, não sei. Se Deus
abrir as portas, tenho força. A vontade
para dar a volta por cima supera qualquer
crítica.
Você fala muito em Deus. No passado
você não tinha essa mesma fé?
Eu fui criado no berço evangélico.
Minha família era toda evangélica. Mas
quando eu cheguei onde tinha que
chegar, eu me afastei de Deus. Mas no
fundo eu sempre soube que foi Deus
quem me colocou ali. Só que, em vez de
fazer as coisas de Deus, simplesmente
me afastei dele. E aí eu comecei a errar, e
errar muito, errar feio. Quantas e quantas
vezes meus primos, ex-presidiários,
estiveram na minha casa e eu mandava a
segurança ficar de olho neles? Eu estava
cego e às vezes não percebia. Hoje, não.
Vejo todo mundo com outro olhar, que
se chama igualdade.

Polícia Militar de Borda
da Mata está com
novo Comandante
No início desse ano, a Polícia Militar
em Borda da Mata recebeu novo
comandante. O 2º Tenente PM
Wellington Gonçalves Louzada, após
trinta anos de bons e leais serviços
prestados, foi movido para a reserva. Em
substituição ao brilhante oficial,
assumiu o comando do Pelotão de Borda
da Mata,, o 2º Sargento PM Rodirlei
Márcio de Almeida.
Sargento Rodirlei tem 34 anos,
ingressou na PM no Curso Técnico em
Segurança Pública - CTSP/2002 em
Lavras/MG, formou Sargento no Curso
de Formação de Sargentos - CFS/2011
em Belo Horizonte/MG, Promotor de
Direitos Humanos e Promotor de Polícia
Comunitária, Bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito do Sul de Minas FDSM, onde passou em 1º lugar no
vestibular 2011, serviu em Pouso Alegre

por sete anos, Santa Rita do Sapucaí por
seis meses, Belo Horizonte por seis
meses e foi comandante do
destacamento do município de
Congonhal por quatro anos.
O novo comandante faz alusão as
qualidades ímpares do Sul de Minas, em
especial, a cidade de Borda da Mata,
onde destaca a hospitalidade da cidade,
além da tranquilidade e paz social, e
comenta: “Vou me dedicar de corpo e
alma a esta missão, reduzindo ainda mais
os indicadores de violência e, assim,
propiciar a paz social. Com certeza, será
muito difícil substituir o Sr. Tenente PM
Louzada em razão da altíssima qualidade
profissional que possui e dedicou ao
município enquanto foi Comandante,
mas ao lado da minha tropa, com certeza
daremos continuidade ao belo trabalho”,
assinalou.

Comandante do Pelotão da PM de Borda da Mata, Sargento Rodirlei

Fonte: VEJA

Goleiro Bruno
Fernandes

“As pessoas criticam, porque criticar é
muito mais fácil do que fazer melhor.”
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Serviços do Centro de Saúde
Benedito Cobra Neto são
transferidos para Hospital
e Unidades Básicas
Os atendimentos do ambulatório de
especialidades, fisioterapia e psicologia
da Secretaria Municipal de Saúde, antes
realizados no Centro de Saúde Benedito
Cobra Neto, na Avenida João Olivo
Megale, são transferidos para as
dependências do Hospital Monsenhor
Pedro Cintra, na Avenida Lauro Megale,
bairro Santo Antônio. O atendimento
odontológico continua em todas as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município, sendo diários os
atendimentos dos dentistas nas UBS do
bairro Santa Rita, Santa Cruz e Centro.
Nas demais Unidades, a consulta
odontológica acontece em dias
alternados. O atendimento de vacinação
e combate à dengue está na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, no Centro.
Apenas a Farmácia Municipal continua
no Centro de Saúde.
No Hospital Monsenhor Pedro Cintra,
estão também a secretaria de saúde,
banco de dados, marcação de exames,
agendamento
de
transporte,
epidemiologia, vigilância sanitária,
assistência social e coordenação da

Estratégia de Saúde da Família (ESF).
De acordo com a secretária de Saúde,
Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo, a
mudança foi necessária por conta da
insalubridade e necessidade de reforma
no Centro de Saúde. As dependências
do Hospital e Unidades Básicas são mais
adequadas ao atendimento da
população. O funcionamento da
Farmácia continua no mesmo local, pois
a sala utilizada está devidamente
equipada e é a única que conta com
estrutura completa de alvenaria,
diferente das demais salas. A partir do
dia 23 de janeiro, os atendimentos
passam para os novos locais.
Médicos
A Prefeitura de Borda da Mata
publicou Edital de Processo Seletivo
Simplificado para contratação
temporária de médicos pediatra,
ginecologista,
proctologista,
ortopedista, médico do trabalho e do
Estratégia Saúde da Família para atuar
nas Unidades Básicas de Saúde,
veterinário e recepcionista do Pronto
Atendimento.

Inadimplência é alta no SAMU
Sul de Minas e 72 cidades estão
em atraso com as contribuições
O recém-eleito presidente do Conselho
Diretor do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Sul de Minas, Rodrigo
Aparecido Lopes (PMDB), prefeito de
Andradas, anunciou que uma de suas
primeiras metas à frente do cargo será a
negociação para diminuir a inadimplência
de municípios que já beira os 50%. Das
152 cidades no sistema, prefeitos de
apenas 80 puderam votar na eleição que

o elegeu. Ou seja, prefeitos de 72
cidades não puderam votar por estarem
em atraso com as contribuições.
Considerado o maior do país, o Samu do
Sul de Minas é mantido pelo Governo
de Minas (50%), Governo Federal (25%)
e municípios integrantes (25%).
Qualquer desequilíbrio pode afetar o
funcionamento e prejudicar milhares de
pessoas.

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

Secretaria Municipal de Saúde esclarece dúvidas sobre
vacina contra febre amarela em Borda da Mata
A vacina contra febre amarela faz
parte da rotina do setor de
Epidemiologia da Secretaria
Municipal Saúde de Borda da Mata,
com atendimento diário das 7h às 13h,
agora na Unidade Básica de Saúde
(UBS) Monsenhor Pedro Cintra, no
Centro.
Quem já tomou duas doses da
vacina durante a vida, não precisa
tomar mais. É preciso procurar bem o
cartão de
vacinação,
pois a dose
extra pode
s
e
r
prejudicial.
Já foram
realizadas
campanhas
para febre
amarela
a n t e s ,

portanto, é possível que grande parte
da população já esteja imunizada.
Devido a incidência da doença em
algumas cidades brasileiras, a procura
aumentou e cerca de 350 vacinas
foram aplicadas em apenas quatro
dias (de 16/01/2017 a 19/01/2017). Um
novo lote da vacina está previsto para
chegar na primeira quinzena de
fevereiro, no entanto, a prioridade na
vacinação dessa vez será para a
população
da zona
rural.
Sobre a
f e b r e
amarela
A febre
amarela é
transmitida
por uma
espécie
d
e

mosquito comum na África e na
América do Sul. É recomendado
vacinar-se antes de viajar para certas
áreas. Casos moderados provocam
febre, dor de cabeça, náusea e
vômitos. Casos mais graves podem
gerar problemas cardíacos, renais e
hepáticos fatais.
A vacinação contra a febre amarela
é recomendada para uma grande área
do Brasil onde a transmissão é
considerada possível, principalmente
para indivíduos não vacinados e que
se expõem em áreas de mata, onde o
vírus ocorre naturalmente. A vacina
está recomendada nas ações de rotina
dos programas de imunizações
(Calendário Nacional de Vacinação).
Não há tratamento específico para
esta doença. Os esforços se
concentram no gerenciamento dos
sintomas e na limitação das
complicações.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 29/2016
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, 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 as seguintes ações no PPA 2013/2017:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal
autorizado a abrir o Crédito Adicional
Especial no valor total de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), 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 excesso de arrecadação 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, 05 de setembro de 2016.
Proposição de Lei nº 30/2016
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$ 62.234,22 (sessenta e
dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias
do exercício corrente:

“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.

“Aquele que desperdiça o dia de
hoje lamentando o de ontem,
desperdiçará o de amanhã,
lamentando o de hoje.”

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

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito suplementar previsto no artigo primeiro, são os provenientes
de superávit financeiro do Programa Brasil Carinhoso-Apoio a Creches.
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, 05 de setembro de 2016.
Proposição de Lei nº 31/2016
Altera a Lei nº 1.920 de 06 de abril de 2016
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. O artigo segundo da Lei nº 1.920/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º Fica incluído o
parágrafo único ao artigo
terceiro da Lei nº 1.920/2016 com
a seguinte redação:
“Parágrafo Único: Fica
permitido ao Poder Executivo
suplementar até o limite de 10%
(Dez por cento) os valores
autorizados no artigo segundo
desta Lei, podendo, caso
necessário, fazer as devidas
adequações das Destinações de
Recursos através de Decreto
Municipal.
Art. 3º Revoga-se as
disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de setembro de 2016.
Proposição de Lei nº 32/2016
“Dá nome à via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “RUA TOANY DA SILVA” a antiga “Rua A” localizada no Loteamento Toany, que se
inicia na Avenida Lauro Megale e termina na Rua Hailton J. Pinto.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Borda da Mata, 05 de setembro de 2016.
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Presidente da Câmara de Bom Repouso agradece Vereadores
e eleitores por poder representá-los no Poder Legislativo
O Presidente da Câmara de Bom
Repouso, Ederson dos Santos,
está muito feliz por ser eleito
novamente para presidir o Poder
Legislativo de seu município.
Ederson foi eleito Presidente da
Casa por unanimidade votos, o
que deixa muito orgulhoso, já
que seus colegas confiam no seu
trabalho. “Estou muito contente
e aproveito para agradecer aos
meus colegas Vereadores por ter
votado em mim e também
agradecer aos meus eleitores
que mais uma vez depositou seu
voto de confiança em meus
serviços. Espero poder retribuir
com muita dedicação e esforço a
votação que eu obtive”, enfatiza
o Presidente da Câmara, Ederson
dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Prefeitura de Borda da Mata vai
atender ao público em horário
diferenciado a partir de fevereiro
A partir de 1º de fevereiro, a sede
administrativa da Prefeitura de Borda da
Mata vai atender ao público no horário
de 10h às 15h. O expediente de trabalho
continua das 8h às 17h. A redução no
horário de atendimento externo tem como
objetivo agilizar a demanda interna para
justamente otimizar os serviços
oferecidos à população, uma vez que o
trabalho interno fica acumulado em
detrimento do atendimento. O
Departamento de Educação, localizado
no anexo da Prefeitura continua com
atendimento ao público em horário
integral, das 8h às 17h.

O horário diferenciado não se aplica
aos demais departamentos e serviços
essenciais de educação e saúde, e outros
determinados por situação de
emergência, especificamente as
Unidades Básicas de Saúde, escolas
municipais, creches, Conselho Tutelar,
Departamento de Assistência Social,
Cras e Biblioteca Pública. Para todos
estes, o horário continua o mesmo de
costume de cada repartição.
A decisão foi regulamentada pelo
Decreto nº 3.582/2017, pelo prefeito
André Carvalho Marques em 13/01/2017.

Atendimento ao
público será das
10h às 15h

Presidente da
Câmara de Bom
Repouso, Ederson
dos Santos
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Laticínio é furtado durante a madrugada
No dia 11 de janeiro, a PM foi acionada a comparecer no Laticínio Toledo, onde
ocorrera um furto durante a madrugada, sendo levado uma quantia de R$85,00 em
dinheiro; no local em contato com a solicitante, esta relatou que quando chegou
no laticínio para trabalhar deparou-se com o vidro da janela lateral da loja quebrado,
no interior da loja havia uma pedra utilizada para quebrar a vidraça, pedaços de
vidro e sangue espalhado pelo local, pois o autor se cortou na vidraça da janela
durante a ação delituosa; ao verificar a central de monitoramento do laticínio, foi
possível ver toda ação, sendo possível a identificação do autor do furto, tratandose de “menor” este conhecido no meio policial por vários furtos cometidos na
semana anterior, além de datas anteriores e no próprio estabelecimento; diante das
informações iniciou-se rastreamento para localização do autor, que foi localizado
em sua residência; no local o menor estava com um corte aberto na mão direita e
sua barriga arranhada com pequenos cortes, ao ser indagado sobre o corte na mão,
a todo momento se contradisse tentando inventar que “machucou a mão durante
um passeio de bicicleta nesta noite”; diante do exposto o menor foi encaminhado
ao Pronto Atendimento para fazer curativo, sendo relatado pelo médico de plantão
que o corte na mão do autor foi por algum objeto corto-contuso, que justifica o
sangue no local; durante confecção do reds o autor tentou evadir tomando rumo
ignorado, porém sendo capturado novamente, onde o mesmo confessou o crime,
dizendo que subtraiu a referida quantia e que a gastou em bebidas e drogas.
Compareceu na unidade policial a mãe do adolescente infrator, que acompanhou o
desfecho da ocorrência. Diante do exposto o adolescente infrator foi apreendido e
encaminhado a Delegacia de Policia Civil em Borda da Mata para providências
cabíveis.

Lanchonete é furtada no centro da cidade
No dia 13 de janeiro, a PM foi acionada pelo proprietário de uma lanchonete, o
qual alegou que ao chegar em seu estabelecimento por volta das 19h deparou com
o telhado arrombado e o interior da lanchonete revirado dando falta dos seguintes
materiais: 30 hambúrgueres, 01 pacote de calabresa marca Rezende, 03 cocas de
600 ml, 100 reais em notas de 2 reais e aproximadamente 30 reais em moedas diversas.
De posse de tais informações iniciou-se rastreamento e a PM deslocou até a
residência do menor infrator contumaz na prática de furtos. No local a mãe do
menor franqueou a entrada na residência sendo localizado no interior da geladeira
30 hambúrgueres, 01 pacote de calabresa e 03 coca-colas de 600 ml. Ao ser indagado
o menor confirmou a autoria do delito. Os materiais foram levados até a vítima
sendo reconhecidos como objetos do furto. Diante o exposto foi dado voz de
apreensão ao menor e em contato com a Delegada de plantão, a PM foi orientada a
aplicar a resolução conjunta uma vez que a vítima se negou a deslocar à delegacia
de Pouso Alegre alegando não ter outra pessoa para ficar em sua lanchonete. A
genitora do menor foi determinada a apresentar o menor na delegacia de Borda da
Mata no primeiro dia útil. Os materiais foram restituídos ao proprietário por se
tratar de alimentos perecíveis que necessitam de resfriamento.

Condutor de motocicleta é preso por dirigir em alta velocidade
No dia 12 de janeiro, durante atendimento de um boletim de ocorrência, na rua
Maria Tereza de Oliveira, bairro Nossa Senhora de Fátima, a PM percebeu que uma
motocicleta realizava manobras na rua ao lado e emitia estampidos semelhante a
“tiros”; momento em que surge em direção a PM uma motocicleta, com dois
indivíduos em alta velocidade, sendo dado ordem de parada, porém o condutor da
motocicleta ignorou jogando a motocicleta para cima da Guarnição, contudo o
condutor identificado por L.B., perdeu o controle vindo a cair ao solo, sofrendo
escoriações no pé pois estava conduzindo com calçado inadequado (chinelo), o
carona identificado como O.B. nada sofreu; diante do exposto foi acionado o
guincho de plantão que encaminhou a motocicleta ao pátio próprio, depois
confeccionado ait’s referente as infrações; o condutor foi preso e encaminhado ao
Pronto Atendimento e posteriormente realizado contato com o Delegado de Plantão
que ao tomar conhecimento, informou que fosse orientado ao autor comparecer na
Delegacia de Borda da Mata no próximo dia útil para esclarecimentos, o condutor
recusou-se submeter ao teste com etilômetro.

Polícia Militar encontra carro furtado no Distrito do Cervo
No dia 14 de janeiro, durante operação em zona rural no Distrito do Cervo, a PM
deparou com o veículo qualificado em campo próprio estacionado próximo ao
campo de futebol do Cervo e ao consultar a placa do referido veículo constatou
que se tratava de veículo com queixa de furto e roubo conforme reds 2016-028198979.
A PM encontrou o cidadão J., que estava jogando bola no referido campo e que se
identificou como proprietário do veículo, que relatou ter trocado um veículo gol de
sua propriedade no veículo pálio em questão. Relatou também que realizou a troca
do veículo com um cidadão da cidade de Pouso Alegre, o qual o conheceu pela
internet e que foi fazer a troca dos veículos em Pouso Alegre, não sabendo mais
detalhes do cidadão que negociou, que pegou o telefone do proprietário anterior
do veículo, D., que conversou com o mesmo, o qual disse que poderia fazer o
negócio dos veículos que o veículo fiat/pálio estava tudo certo, porém somente
iria liberar o recibo do veículo após o pagamento de R$500,00. J. relatou que depois
de conversar com D. fez o negócio dos veículos. O veiculo foi removido ao Auto
Socorro e o Delegado de Plantão pediu que J. fosse orientado a comparecer na
delegacia desta cidade no próximo dia útil.

Um homem e um menor assaltam
Pastelaria na Avenida Wilson Megale
No dia 14 de janeiro, durante patrulhamento a PM recebeu ligação anônima,
onde o interlocutor informava que 02 autores estariam furtando uma pastelaria na
Avenida Wilson Megale, de imediato a PM deslocou-se até o local onde deparou
com os 02 autores que ao avistarem a viatura policial tentaram evadir pela rua João
Rezende Costa. Em contato com a vítima, este informou que foi subtraído a quantia
de R$160,00 em notas e moedas diversas. Em rastreamento, a PM logrou êxito em
abordar e prender o autor L.C., sendo localizado em seu bolso duas cédulas de 2
reais. O segundo autor, identificado como sendo o menor, autor contumaz na prática
de furtos, evadiu tomando rumo ignorado sendo este localizado posteriormente
próximo a sua residência. Mais uma vez, ao avistar a viatura policial o menor tentou
evadir subindo em vários telhados, pulando de uma casa para outra, caindo e
quebrando telhados por várias vezes. O menor foi acompanhado visualmente pela
equipe policial até que logrou êxito em abordá-lo e apreendê-lo, sendo encontrado
em seu bolso a quantia R$41,50. O autor e menor infrator foram passados pelo
Pronto Socorro para exame clínico, onde o menor apresentava várias escoriações
provocadas pela queda do telhado. Durante confecção do reds o menor ironicamente
dizia que é ladrão e que não se importaria de passar mais uns dias na cadeia
tomando coca-cola e comendo burger king. O menor em tela vem praticando
reiterados furtos nesta cidade, inclusive nesta mesma data, onde a população está
assustada e cobrando por providências policiais. Diante o exposto foi dado voz de
prisão ao autor e voz de apreensão ao menor infrator sendo apresentados a esta
Delegacia de Polícia juntamente valor monetário recuperado.

Cumprimento de Mandado de Prisão
No dia 20 de janeiro, durante patrulhamento foi abordado o suspeito J.F.G. e ao
ser consultado o seu nome pelo sistema informatizado, foi constatado em seu
desfavor um Mandado de Prisão. Diante do exposto, foi dada voz de prisão,
encaminhado ao Pronto Socorro e conduzido a Delegacia de Polícia.

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

TRIBUNA POPULAR

Departamento de Saúde de Tocos do Moji pede
calma a população em relação à Febre Amarela
Embora parece alarmante a doença
febre amarela, nós do Departamento de
Saúde de Tocos do Moji, pedimos a
calma da população, pois, nossa região,
não possui a doença, lembrando que já
tivemos o alarme da doença em 1998 e
2001.
Pedimos a população para procurar os
Agentes Comunitários de Saúde e
também a UBS para orientações e
verificação do cartão de vacina.
Lembrando que a prioridade de
vacinação é da população moradora na
zona Rural devido ao ciclo da doença:
MACACO - MOSQUITO- HOMEM.
Todos irão tomar a vacina, só pedimos
calma, pois, estamos recebendo o
quantitativo de rotina.
A vacina é realizada toda terça de
manhã. O Departamento de Saúde
agradece a colaboração da população.
Shirley Pereira
Tocos do Moji

Vacinação em
Tocos do Moji

