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Caminho da Prece recebe etapa do
Circuito Brasileiro de Cicloturismo

Recordações
Narcy de Mello
Eu não quero morrer neste São Paulo!
Meu Deus, qu’eu não morra já!
Inda sonho morar na minha Borda,
Ficar para sempre lá.

Da Dorica , no meio do jardim,
Cantando e agitando a saia;
Do Waldir e da turma que tocava.
Na banda da morofaia.

Que saudade dos tempos de criança,
Do meu grupo escolar,
Das fugidas para o Rio Mandu,
Onde eu ia nadar;

Do Cine São Pedro do Agenor,
Onde eu dançava na frente,
Antes de ver o filme do John Wayne,
Meu herói de adolescente;

Das visitas ao velho buracão,
Para os saltos das alturas,
Brincadeiras de pique e de preso
E das demais travessuras;

Dos antigos carnavais, no cinema,
Cheios de animação.
Com suas guerras de lança perfume
E o rei Mômo, Geraldão;

Saudade de minhas férias na Palma
No vô Chicuta de Mello,
Contando estórias e fazendo coisas
Que hoje sequer revelo;

Do Messias, do Dula, grande líder,
No futebol da cidade,
Das partidas do Borda e do América
De tanta rivalidade;

Das coroações de Nossa Senhora,
Durante Maio inteiro,
Filhas de Maria, marianinhos,
Cônego Adolfo Carneiro;

Saudade das histórias do Zé Moura,
Sopradas por Zé Borginho,
Junto a piadas de Ótavio Oriolo,
Sempre à mesa, num cantinho;

Saudades de tipos inesquecíveis
Como o velho Pai João,
Chico Cotinha e Zé Pula pula,
Do bom Dito Capitão.

Das serenatas, em que o violão
Brigava e cantava amores,
Nas mãos corajosas do nosso amigo,
Newton da Dona Dolores;

Da Chica Torta na casa do padre,
Parte coberta de zinco;
Do sonso Orestes pé espalhado
Que só respondia Cinco;

Das noitadas de jogos, tão gostosas,
Lá na casa de meus pais,
Com papai, mamãe, tias e tios,
Que não voltarão jamais!

Do Antonio Vermelho, com cobertor,
Que era levado as costas;
Do jogo do bicho, posto no poste.
Aguardando as apostas;

Meu Deus! Não deixe que eu morra agora,
Longe da minha cidade!
Pois, meu sonho, é voltar à minha origem,
Para curtir tanta saudade...

5º Campeonato Intermunicipal
de Futebol do bairro Campo em
Borda da Mata reúne 16 equipes
Os domingos à tarde têm sido
movimentados no bairro do Campo em
Borda da Mata. É que está acontecendo
o 5º Campeonato Intermunicipal de
Futebol de Campo, organizado por
Jorginho e Pedrinho. São 16 times, sendo
oito dos aspirantes e oito dos titulares,
destes sete são Pouso Alegre, seis de
Borda da Mata e três de Estiva.
O campeonato começou no dia 28 de
fevereiro e a final está prevista para o
dia 12 de junho. Os jogos serão sempre
às 14h e 16h e 15 rodadas.
Os times participantes são: Aspirante:
Chave A - Portugal FC; Revelação FC;
Fazenda Velha FC; Forcraques. Chave B
– Palmeiras do Campo; Esculacho FC;
União Bordamatense; América FC.
Titular – Chave A – Alckbyte FC;

Guadalupe FC; Fazenda Velha FC;
Forcraques. Chave B – Palmeiras do
Campo; Pantano FC; Santa Cruz FC;
Juventude.
O regulamento do campeonato está
muito bem formulado e no final tem
a s s e g u i n t e s o b s e r v a ç õ e s : “ As
fichas serão livres no aspirante e no
t i t u l a r, p o r t a n t o o a t l e t a q u e
participar por uma equipe, não poderá
participar por outra. Poderá jogar na
equipe titular seis jogadores da
equipe aspirante, representada pela
mesma, que conste na súmula do
jogo. O atleta é considerado fichado
somente na súmula do jogo e não
poderá atuar por outra equipe, se
atuar em outra equipe, a mesma
perderá os pontos”.

Muita chuva, barro, fé e superação na
70ª edição do Circuito Brasileiro de
Cicloturismo.
O Caminho da Prece, rota de
peregrinação que liga Jacutinga
à Basílica de Nossa Senhora do Carmo
em Borda da Mata recebeu mais de 150
ciclistas que estiverem presentes para
percorrer os 71 quilômetros por estradas
de terra, com muita lama e barro devido
as fortes chuvas da semana do evento.
A largada aconteceu às 7h da manhã
na sede do Caminho da Prece, na Praça
Delfim Moreira no centro de Jacutinga.
De lá os participantes foram percorrendo
o caminho que passa pelos bairros
Peitudos e Ponte Preta em Ouro Fino,
chegando ao centro de Inconfidentes.
Após alimentação em Inconfidentes, os
participantes partiram para os 31
quilômetros finais e mais difíceis do
percurso, devido as inclinações
e quilometragem. Subir a Serra do
Monjolinho e as subidas do Bairro
Paredes já em Tocos do Moji exigiu
bastante dos participantes, que
precisaram de bastante determinação e
garra para concluir.
Os participantes contarão com sete
pontos de hidratação, além de lanches,
sorvetes e veículos de apoio.
A chegada a Basílica aconteceu entre
12h30 até as 17h30, onde os
participantes contaram com o auxílio do
Massoterapeuta Rodrigo Tavares e
receberam os certificados de conclusão
do Caminho da Prece.
O evento foi uma produção de Mundo
X-Terra Marketing com apoio do Exército
Brasileiro, Associação dos Amigos do
Caminho da Prece, Policia Militar de
Minas Gerais, comércio local e
Prefeituras de Jacutinga, Inconfidentes,
Tocos do Moji e Borda da Mata.
Maiores detalhes e fotos do evento,
podem
ser
vistos
na
p á g i n a : [www. f a c e b o o k . c o m /
CircuitoBrasileirodeCicloturismo]www.facebook.com/
CircuitoBrasileirodeCicloturismo

Gláuber com o Prefeito de Jacutinga e assessores
e Representantes do Caminho da Prece

Praça do Bairro Santa Rita em
Borda da Mata ganha reforma

A praça do bairro Santa Rita que fica localizada na Rua Francisco Marques da Costa no entroncamento com a
Alameda Juscelino Kubitschek que vai até a Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos está recebendo
uma reforma, inclusive construindo calçada na rua Francisco Marques.

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Os organizadores
Jorginho e
Pedrinho

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
de pagamento.

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

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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onf
e
ha c dad
Ven quali
sa
nos

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016
Mês
Dia
Janeiro
15 - 29
Fevereiro
15 - 29
Março
15 - 31
Abril
15 - 29
Maio
16 - 31
Junho
15 - 30
Julho
15 - 29
Agosto
15 - 31
Setembro
15 - 30
a s 08
g
e
r
ia Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Outubro
14 - 31
ent o: D
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
ara licad
Novembro
14 - 30
p
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
zo pub
Dezembro
12
a
r
P ser
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.
POPULAR LT D A
e jornal
Rua Cândido Lamy, 179 - Centro
ias dest
fotograf dos com
CNPJ - 02025321/0001-76
xtos e
ica
te
bl
.
s
pu
ito
cr
Obs.:O
Borda da Mata -MG
rão ser
por es
só pode da diretoria,
Fone (035) 3445-1479
ação
autoriz
Diretora e Jornalista Responsável
Quézia Nogueira de Oliveira Carlos
Mtb 16.385/MG
Redação e Diagramação
DISTRIBUIÇÃO
Quézia Nogueira de Oliveira Carlos
GRATUITA
l
Impressão:
ia
ter
Pouso Graf
ma e 22
Tiragem: 2.000
de

a

E-mail tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Gripe A,
sintomas,
transmissão e
cuidados!!!
Gripe A e seus sintomas
Gripe A, também conhecida com gripe
suína, pode causar uma ampla variedade
de sintomas, incluindo febre, tosse,
garganta dolorida, dor de cabeça, dores
pelo corpo, fadiga e calafrios. Algumas
pessoas também relataram diarreia e
vômito associados à gripe do subtipo
H1N1 (gripe suína). Assim como na gripe
sazonal comum, os sintomas da gripe A
podem variar de moderados a graves.
Os sintomas graves da gripe A podem
incluir pneumonia, insuficiência
respiratória, e até levar à morte. Certos
grupos têm maior probabilidade de
desenvolver a forma grave da gripe A,
como mulheres grávidas e pessoas com
doenças crônicas. Algumas vezes
infecções bacterianas podem ocorrer ao
mesmo tempo ou depois da infecção por
gripe A e ocasionar pneumonia,
infecções no ouvido e infecções
sinoviais.
Transmissão da gripe A
A principal forma de transmissão da
gripe A é de pessoa para pessoa através
de gotículas provenientes da tosse e
espirro. Isso pode ocorrer quando
gotículas da tosse e espirro de alguém
com gripe A são propelidas no ar e
depositadas na boca ou nariz de pessoas
por perto. O vírus da gripe A também
pode ser transmitido quando a pessoa
toca gotículas respiratórias em outra
pessoa ou objeto e então toca a própria
boca, nariz ou olhos antes de lavar as
mãos.
Cuidados com pessoas com gripe A
em casa. Pessoas com gripe A cuidadas
em casa devem:
* Verificar com seu médico sobre
cuidados especialis que pode ser
necessários se a pessoa com gripe A
estiver grávida ou tiver doenças
crônicas como diabetes, doença
cardíaca, asma ou enfisema.
* Checar com seu médico se precisa
tomar medicamento antiviral como
Tamiflu.
* Ficar em casa (exceto para procurar
atendimento médico e outras
necessidades) por 7 dias depois do
aparecimento dos sintomas da gripe A,
ou até 24 horas depois dos sintomas
desaparecerem.
* Beber muitos fluidos para se manter
hidratado.
* Descansar bastante.
* Cobrir a boca ao tossir e espirrar.
* Limpar as mãos freqüentemente.
* Usar máscara facial quando
compartilhar espaços em comum com
outras pessoas.
* Evitar contato com outras pessoas:
não ir ao trabalho nem à escola.
* Ficar alerta para sinais de
emergência que podem indicar procura
por atendimento médico.
Proteção contra a gripe A de outras
pessoas na casa:
* A pessoa com gripe A não deve
receber visitas a não ser do médico.

Borda da Mata realiza a
fase municipal dos Jogos
Escolares de Minas Gerais
(JEMG) com muito sucesso
Os JEMG (Jogos Escolares de Minas
Gerais) 2016 é o maior e o mais
importante Programa Esportivo-Social
de Minas Gerais.
Ele faz parte do Programa Estruturador
do Governo do Estado. É uma
competição esportiva - educacional,
podendo participar escolas públicas e
particulares com alunos- atletas do
ensino fundamental e médio dos 853
municípios. Os jogos acontecem em
quatro etapas, em dois módulos. Módulo
I com alunos de 12 a 14 anos (nascidos
em 2004, 2003 e 2002). E módulo II de 15
a 17 anos (nascidos em 2001, 2000 e
1999).
As modalidades disponíveis no JEMG
/ 2016 são : atletismo, badminton,
basquetebol, bocha, ciclismo, futsal,
futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (
masculino), ginástica artística, ginástica
rítmica, (feminino), ginástica de
trampolim, goalball, handebol, judô,
luta olímpica, natação, peteca, rugby,
skate, tênis de mesa, tênis em cadeira
de rodas, voleibol, voleibol de praia.
Jogam em todo Estado mais de 160 mil
alunos. Trabalham 8 mil professores /
técnicos. 16 mil profissionais
envolvidos. 3 mil empregos diretos. 8 mil
indiretos. Cerca de 500 mil espectadores.
A primeira etapa é a municipal. A
segunda a microrregional, a terceira o
Sul Mineiro e quarta a Estadual.
Quem vencer representará nosso
Estado nos JEBs (Jogos Escolares
Brasileiros).
Borda da Mata realizou a Fase
Municipal, participaram as seguintes
escolas: Escola Municipal Benedito
Braga Cobra, Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda e Escola
Estadual Laura Afonso Megale nas
modalidades de futsal e handebol.
* Se possível, ter apenas um adulto
cuidando da pessoa com gripe A.
* Pessoas de grupo de alto risco de
complicações decorrentes da gripe A
devem manter distância do indivíduo
doente. Se o contato for inevitável,
considere o uso de máscara facial.
* Todas as pessoas na casa devem
limpar as mãos freqüentemente com
água e sabão ou álcool em gel.
* Use papel descartável para secar as
mãos depois de limpá-las.
* Mantenha boa circulação de ar na
casa.

Fase Municipal do JEMG:

Borda da Mata investe cerca de 225 mil
reais para trocar braços e luminárias nos
postes da cidade e no Distrito do Cervo
Isso, sem contar o investimento, para iluminar toda a Avenida
João Olivio Megale que foi concluída em ambos os lados.
A Prefeitura de Borda da Mata
continua com os trabalhos de troca
de luminárias em todos os postes da
cidade. Nesta fase, o investimento

será de 225 mil reais e no perímetro
urbano, a Secretaria de Obras espera
terminar todas as trocas. Agora por
último, o Distrito do Cervo receberá a

troca de todas as luminárias e os
braços curtos por braços longos e as
lâmpadas de mercúrio por vapor de
sódio.

Avenida João Olivo Megale

Distrito do Cervo

A XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios tem como tema central Desafios de Final do Mandato.
E vai analisar, sugerir e orientar todos os gestores sobre medidas e cuidados que devem ser observados.
O evento municipalista, o maior da América Latina, programado para o período de 9 a 12 de maio de 2016, terá
a participação de especialistas de diversas áreas como Judiciário, Tribunais de Contas e de parlamentares.
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Escola Municipal Benedita Cobra de
Borda da Mata comemora ano centenário

A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra, também conhecida como Grupo
Escolar, estará comemorando, em 2017,
os cem anos de sua instalação.
Para bem celebrar esta data, está
sendo desenvolvido o projeto Ano
Centenário, que teve início no dia 14 de

abril deste ano, estendendo-se até a
mesma data do ano seguinte, quando se
dará o seu centenário.
“Várias atividades estão sendo
preparadas para este período tão
especial, dentro do projeto Ano
Centenário, estamos nos reunindo com
o corpo docente, coletando dados sobre
a história da escola, partilhando idéias e
elaborando o cronograma das atividades
comemorativas. O centenário de nossa
escola é uma data especial para toda
Borda da Mata, pois é a mais antiga das
escolas do município, existindo,
inclusive, antes de sua emancipação”,
comenta o Prof. Antonio Carlos
Resende, Diretor da E. M. Benedita
Braga Cobra.
Ao longo do ano, no dia 14 de cada
mês, ou no dia mais próximo caso a data
seja sábado ou domingo, haverá
atividades alusivas á história da escola.
Serão também elaborados dois murais:
o mural da história e mural da memória.

O primeiro, que será renovado no dia 14
de cada mês, registrando os
acontecimentos que marcaram a escola,
o município, o Brasil e o mundo em cada
uma das dez décadas da história da
escola. O segundo, com fotos de
eventos e acontecimentos da escola ao
longo destes cem anos. Você que
estudou e / ou trabalhou no grupo, pode
enviar sua foto, identificando as pessoas
e ocasião e o ano em que foi tirada,
podendo vir acompanhada de um
depoimento, para o email da escola
embeneditabcobra@gmail.com ou em
sua página no facebook: Escola
Municípal Benedita Braga Cobra.
Será também criado um mural virtual,
para uma maior interatividade.
“Contamos com colaboração e o
desenvolvimento de toda a comunidade
nas comemorações do centenário de
nossa escola”, finaliza o diretor,
Prof.Antonio Carlos.
Secretaria Municipal de Educação

Campanha de Vacinação contra
a Gripe em Borda da Mata
começa dia 30 de abril
A Campanha de Vacinação contra a
Gripe em Borda da Mata começa dia 30
de abril, sábado, das 8h às 17h.
Os grupos prioritários continuam os
mesmos dos outros anos: idosos, acima
de 60 anos, gestantes, puérperas,
trabalhadores da saúde, pessoas com
doenças crônicas ou outras com
morbidade, população indígenas e
crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e
29 dias, ou seja, menores de 05 anos.
É importante salientar que o vírus
circulante no país continua o mesmo dos
outros anos, o que aconteceu foi uma
antecipação dos casos de gripe, por
alterações climáticas provavelmente.
Está previsto seu término para 20 de

maio, ou seja, a população tem
praticamente um mês para procurar a Sala
de Vacinas do município.
Nas duas primeiras semanas de maio
teremos uma equipe vacinando nas
zonas rurais, bairros distantes, asilo e
APAE.
É importante não nos desesperarmos,
manter a calma e ter muita paciência, pois
TODOS dos grupos prioritários serão
vacinados!
A equipe estará aberta a todos que
procurarem o serviço, de segunda a
sexta, das 7h às 16h30.
Grazieli M. S. Dande
Vigilância em Saúde - Borda da Mata

Aulas de terças e quintas às 18h30.

Agora em novo
endereço: Academia
Physical - Borda da Mata
Rua Eduardo Amaral

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
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Chuva causa onda de lama e destrói casas na zona rural de Bom Repouso
Trinta minutos de chuva foram
suficientes para arrasar um bairro da
zona rural de Bom Repouso, no fim da
tarde de 29 de março. “Foi uma réplica
menor do que aconteceu em Mariana”,
disse o prefeito Edmilson Andrade, que
percorreu o Bairro dos Araújos na manhã
do dia seguinte. Ele decretou situação
de emergência junto à Defesa Civil do
Estado.
O Bairro dos Araújos abriga cerca de
50 famílias e fica a 4 quilômetros do
Centro de Bom Repouso. A chuva
começou por volta das 17h e atingiu a
área da nascente do Rio Mogi-Guaçu.
“Foi uma chuva muito localizada, por
meia hora. Rodou uma enchente e foi
lama, árvores, animais e tudo mais”,
explica o prefeito. Quatro casas foram

Prefeito Edmilson comparou situação com a avalanche de lama que destruiu Bento Rodrigues após
o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Situação de emergência foi decretada
danificadas e os moradores tiveram que
ir para a casa de parentes. Outras 20
famílias ficaram em áreas de risco. Não
houve feridos ou desaparecidos.
Segundo o prefeito, além das equipes
do Executivo Municipal, Polícia Militar,
Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros
e Defesa Civil foram mobilizados para
atender a população. “Estive em contato
com o pessoal de BH da Defesa Civil e
deslocaram um helicóptero para cá para
ajudar gente ilhada no bairro”, disse o
prefeito.
A Rodovia Roque Luiz de Andrade,
principal acesso à BR-381, foi interditada
no km 40, onde foi coberta por uma
camada de lama com cerca de um metro

e meio. A Polícia Rodoviária trabalhou
no local para providenciar a liberação,
mas ainda não é possível calcular a
extensão do dano na estrutura da pista.
Ainda de acordo com Edmilson
Andrade, alguns imóveis ficaram sem
energia elétrica. A cidade já havia
registrado chuvas fortes naqueles dias.
Estiveram visitando o local da
tragédia, o Deputado Estadual Ulisses
Gomes e o Secretário de Estado de
Governo, Odair Cunha.
A Prefeitura, em parceria com a Câmara
Municipal o Sindicato Rural, fez uma
campanha de mobilização para arrecadar
materiais, alimentos, entre outras coisas
para as famílias desalojadas.

Imagens da
tragédia de
Bom
Repouso:

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

Tel.: 3445- 17
18
1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

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

JC Contabilidade
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
B
SO VA ÃO
NO EÇ
R
DI

Telefones:3445-1177

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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A Policia Militar de Borda da Mata, apesar do clima de
despedida, congratula-se com o ex-soldado, agora Cadete Yuri.
Parabéns pela aprovação no CFO e sucesso em sua nova
empreitada como Oficial da PMMG!
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Prefeitura de Borda da Mata recupera
estradas rurais após as chuvas
A Prefeitura de Borda da Mata,
depois do intenso período de chuvas,
agora está recuperando as estradas
rurais que foram mais castigadas pelo

intenso volume que atingiu a região.
Mas de acordo com a Secretaria de
Obras, agora que o tempo está mais
firme, todas as estradas receberão

manutenção para que a população da
zona rural não seja prejudicada e volte
a ter as estradas em boas condições
de tráfego.

O Militar, agora na graduação de Cadete, passará
por um curso de formação com duração de dois
anos vindo ao final ser promovido a Aspirante a
Oficial e na sequencia, 2º Tenente da PMMG.
Em sua despedida, Yuri destacou:
“Não tive tempo de despedir de cada um
pessoalmente devido o curto tempo entre a
convocação e a matrícula. Quero agradecer a cada
um dos senhores por todo apoio e compreensão
nesse tempo que pertenci a essa família. Quero
que saibam que vou levar um pouco de cada um
dos senhores para a Academia. Simplesmente me
orgulho de ter feito parte dessa família e prometo
me dedicar durante o curso para conseguir voltar
para a área da 12ª CIA PM IND. Força e honra!
Obrigado Família!”

A Polícia Militar tenta combater uma prática que se tornou
comum na sociedade: avisos sobre pontos de blitz pelo whatsapp.
Mas, o que muita gente não sabe, é que alertar sobre pontos de
fiscalização é crime previsto no código penal e existe punição.
Dentre os avisos irregulares, um dos mais comuns é quando um motorista usa
faróis para indicar ao condutor que vem em sentido contrário sobre fiscalização
policial, eletrônica ou interdições na pista. Mas hoje as redes sociais se tornaram a
principal ferramenta para esse tipo de irregularidade.
É importante destacar que quando você informa o ponto de blitz não está só
informando as pessoas de bem, mas pode estar avisando alguém que está portando
uma arma ilegal, drogas, enfim, um criminoso.
Quando se avisa de uma blitz, se presta um desserviço à população. E utilizar as
redes sociais para esse fim é crime previsto em lei. Quem avisar sobre blitz pode ser
enquadrado por atentado contra a segurança ou ao funcionamento de serviços de
utilidade pública. O crime está previsto no artigo 265 do Código Penal. O condutor
pode ser multado e ainda perder quatro pontos na carteira.

Manutenção
das estradas
rurais de
Borda da
Mata

Polícia de Borda da Mata recupera veículo que havia sido furtado
No dia 26 de março, a PM de Borda da Mata durante patrulhamento preventivo
deparou com um veículo VW GOL, com as mesmas características do veículo que
havia sido furtado em data anterior, abandonado na via. Após averiguação constatouse que realmente o veículo se tratava de um VW GOL de cor preta furtado no dia 25
de março, onde o condutor havia estacionado em frente a COPASA por volta das
20h e quando retornou as 21h30, o veículo já não estava no local. Diante o exposto
o veículo foi recolhido ao Pátio do Auto Socorro de Plantão, onde ficará a disposição
do proprietário.

Polícia Militar apreende carro clonado e efetua a prisão de seu condutor
No dia 06 de Abril, durante um Operação realizada pela Polícia Militar de Borda da
Mata, abordamos o veículo Pick-up Strada de cor prata o qual era conduzido pelo
autor que estava com a CNH vencida e documentação do veículo exercício 2015.
Durante fiscalização veicular constatamos que o lacre da placa traseira apresentava
estar rompido/violado, fato que motivou fiscalizar a procedência veicular. Assim,
após consulta ao sistema, encontramos o telefone que se encontrava no registro do
veículo, o qual foi atendido pelo verdadeiro proprietário, que declarou que o veículo
em questão estava na verdade com ele no pátio de sua firma, e que poderia tratar-se
de um clone. O verdadeiro proprietário enviou as fotos do veículo contendo também
as placas, número do chassi e número do motor, comprovando as informações
dadas de que o veículo realmente estava sob sua posse. Diante do exposto, foi
dado voz de prisão ao condutor do veículo e ao passageiro, sendo garantido os
direitos e garantias individuais, e conduzidos para a DP local, o veículo foi apreendido
e removido ao pátio do Auto Socorro credenciado pelo Detran.
.

Prefeitura limpa Córrego do Bairro
Terezinha em Borda da Mata
A Secretaria de Obras da Prefeitura de Borda da
Mata limpou nos últimos dias, o Córrego que passa
pelo Bairro Santa Terezinha para evitar futuros
transtornos com chuvas. Após aprovação dos
Órgãos Competentes, a Prefeitura aguarda um
período de estiagem para entrar com limpeza
mecânica, ou seja, utilizando as máquinas da
Prefeitura.

Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do
Município de Tocos do Moji
continua em plena atividade em 2016

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do
M u n i c í p i o d e To c o s d o M o j i
continua em plena atividade no ano
de 2016.
Implantado no ano de 2013 e
iniciando suas atividades no ano de
2014 hoje conta com a participação

de mais de 120 participantes entre
crianças, adolescentes e idosos,
onde é oferecido oficinas de Artes,
Informática, Inglês Básico e estará
iniciando neste mês de abril oficinas
de Esportes voltadas para Futebol e
Capoeira,nos Distritos do Sertão da
Bernardina e Fernandes .

Oficinas
realizadas em
Tocos do Moji

Tocos do Moji capta água de nascente após lama de
Bom Repouso atingir rio Mogi Guaçu no município
Sem poder usar a água do Rio Mogi
Guaçu, atingido por uma enxurrada de
lama após uma forte chuva em Bom
Repouso , a Estação de Tratamento de
Tocos do Moji está captando a água de
uma nascente na Serra Várzea das Uvas.
Para evitar o racionamento, já que o
volume de água é pouco para abastecer
a cidade, caminhões-pipa ainda estão
distribuindo água no município.
O Rio Mogi Guaçu foi contaminado
pela lama desde a nascente que fica
em Bom Repouso. No dia 29 de março,
um temporal fez com que uma enxurrada
de lama descesse pelo rio provocando
estragos em cidades da região.
A primeira cidade a ser atingida pela
lama foi Tocos do Moji, onde 50% do
abastecimento de água da cidade vem
do rio. “A bomba nem foi acionada,
cortou na hora [a captação de água do
rio]”, conta o operador de tratamento
Antônio Claret Nogueira.
Para evitar um racionamento, a estação
de tratamento está contando com a ajuda
de caminhões-pipa, que estão pegando
água em um ponto abaixo do ponto de
captação na serra. Só no sábado (2),
cinco caminhões de 10 mil litros pegaram
água no local.
Além disso, será preciso economizar
na cidade. O fornecimento diário de
água, que é de 500 mil litros, será
reduzido pela metade. “Usar o
estritamente necessário e deixar de lavar
carro, lavar quintal, lavar passeio, lavar
rua”, avisa o prefeito da cidade, Toninho
Rodrigues.
O prefeito disse ainda que os

caminhões-pipa vão continuar ajudando
no abastecimento de água do município
até que se consiga outra fonte de água.
A lama também prejudicou os
produtores de morangos na cidade.
Celso Roberto de Oliveira sempre
contou com o Rio Mogi Guaçu para
irrigar a lavoura. Mas com a água desse
jeito, ele acredita que é melhor nem
continuar o investimento.
“Durante uns três, quatro dias, se não
aguar, vai perder tudo. Perde a lavoura.
Já dá uns R$ 15 mil [de prejuízo]. Aí é
pagar o resto das contas e aguentar o
prejuízo”, calcula.

Outros municípios
A enxurrada de lama também preocupa
os moradores de Ouro Fino. A Defesa
Civil da cidade monitora o trecho do rio
para mortandade de peixes. “Todo
mundo em estado de alerta,
especialmente os ribeirinhos, para, se
acontecer de ter mortandade de peixes,
para a gente tomar outras providências”,
disse o diretor da Defesa Civil de Ouro
Fino, Antônio de Souza Batista. Cidades
do interior de São Paulo também foram
alertadas sobre a chegada da lama.
Fonte:EPTV

Lama no Rio
Mogi Guaçu
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Cerca de 80 mulheres participam do “Dia de Atenção
à Mulher” no Centro Médico em Borda da Mata
No dia 23 de março, foi comemorado no
Centro Municipal de Saúde o “Dia de
Atenção à Mulher”, onde foi realizado
orientações sobre prevenção do câncer
do colo de útero e mama, agendamento de
preventivos, pedidos de mamografia,

demonstração de produtos de beleza, spa
mãos e palestra com a esteticista do
SENAC, Maira. O evento foi organizado
pela coordenadora da Atenção Básica,
Silmara P. Rodrigues, Secretária de Saúde,
Nadia Maria S. Pádua, equipes de saúde

da família e equipe de vigilância em saúde,
contando com as parcerias da Promotora
da Racco, Regilene e do SENAC. O evento
reuniu uma média de 80 mulheres de várias
as faixas etárias, ao final foi realizado
sorteio de brindes para as participantes.

Dia da
Atenção à
Mulher no
Centro
Médico

Câmara Municipal de Borda
da Mata implanta Portal
na internet para dar mais
transparência aos
trabalhos dos Vereadores
A Câmara Municipal de Borda da Mata
colocou no ar este ano um site, onde o
cidadão pode consultar todos os
trabalhos dos vereadores, como horário
de reuniões, telefone para contatos,
notícias, áudio das reuniões e o Portal
da Transparência.
O site começou a ser formulado na
gestão
do
então
Presidente

Vivalde(Walter Barbinha) e concluído
este ano, estando na Presidência da
Casa, Juarez Floriano de Sá.
A população interessada em
acompanhar os trabalhos do Legislativo
Municipal
pode
acessar:www.camarabordadamata.mg.gov.br,
que está muito fácil de acompanhar,
inclusive para ouvir as últimas reuniões.

Site da
Câmara
Municipal de
Borda da
Mata

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

PSF de Borda da Mata realiza
Semana de Saúde na Escola
Foi realizada no mês de março, de 07 a
11, a Semana de Saúde na Escola, onde
as equipes de Saúde da Família montaram
uma sala de situação em cada escola de
sua área de abrangência, onde foi

exposto várias situações onde o
mosquito Aedes aegypti possa se
reproduzir, largas, pupas. Também foi
realizada orientação sobre o combate ao
mosquito através de vídeo explicativo

para cada faixa etária, jogos de sete
erros, batalha contra o Aedes aegypti
entre outros, sendo acordado com as
escolas para que dessem continuidade
aos trabalhos em sala.

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

Semana da Saúde na Escola:

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

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

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Fundo de
Participação dos
Municípios é 13,42%
menor que ano
passado na primeira
parcela de abril.
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Encenação da Paixão de Cristo em Tocos do Moji
Em um ato de fé. A equipe teatral de
Tocos do Moji encenou a Paixão e Morte
de Jesus Cristo na sexta-feira santa. A
encenação que há muitos anos é dirigida
pelo casal Orlando Silva e Dalva, neste
ano foi especial, pois tiveram apoio
importantes principalmente dos
membros da Renovação Carismática que
tiveram papel fundamental no
engajamento de jovens para que através
da encenação levassem aos fiéis a
importância de nosso Senhor Jesus
Cristo ter morrido por nós para nos
salvar.
Texto: Orlando Silva

Bairro Mogi em Tocos do Moji
ganha 1.100 m² de calçamentos
com recursos próprios
O bairro do Mogi, em Tocos do Moji,
está sendo calçado pela Prefeitura com
recursos próprios. Serão cerca de 1.100
m² próximo a igreja do bairro. De acordo
com o Prefeito Municipal, apesar das
dificuldades que as Prefeituras vem
enfrentando, ele tem conseguido zelar

pelo dinheiro público e ainda consegue
fazer obras que beneficiam a população.
“Com muito esforço, estamos
administrando nossa cidade, com a
mesma responsabilidade de sempre,
pensando continuamente na melhoria de
vida de cada munícipe”, frisa o Prefeito.

Calçamento no
bairro Mogi

Encenação da
Paixão de Cristo
em Tocos do Moji

Soldado Brant vence em sua faixa etária
Ultramaratona Rei e Rainha Serras de Minas
Aconteceu no dia 20 de março, a 2ª
edição da Ultramaratona Rei e Rainha
Serras de Minas, 56 Km com largada e
chegada na cidade de Inconfidentes e
com percurso que passa pela zona rural

de Tocos do Moji ( Pinhal Redondo,
Paredes, Espraiado e Pedra Negra.)
Estavam presentes cerca de 150 atletas
sendo os melhores ultramaratonistas do
país, e, representando Tocos do Moji

com o apoio do Prefeito Toninho
Rodrigues, o Soldado Brant completou
a prova em 5h09min se tornando o
Campeão em sua faixa etária e 7° lugar
Geral.

Soldado Brant recebendo a premiação

Anuncie no Tribuna Popular

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

ESTOF
ADOS CLEAN
ESTOFADOS
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.
Rua Dario Nogueira, 74 - São Judas Tadeu - Borda da Mata

Telefones:(35)99990-7105/99847-8846

