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Prefeitura sorteia terrenos para famílias contempladas
em Programa de Habitação em Borda da Mata
Parque Municipal em Bom Repouso
ganha diversas melhorias no mês de maio

Sorteio realizado na Câmara Municipal
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Tocos do Moji recebe 200 mil reais de verba
para ajudar no combate ao Coronavírus
através do Deputado Federal Rodrigo de Castro
Bom Repouso
faz parte das 15
apaixonantes
cidades da Serra
da Mantiqueira
divulgado no
site “Conheça
Minas”
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Secretaria de Saúde de Senador
José Bento distribui kits com três
máscaras laváveis e álcool em
gel a população do município

Kit distribuído para população de Senador José Bento
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Cras realiza Campanha de Combate à
Violência contra a Mulher em Borda da Mata

Borda da Mata recebe doação
de 600 máscaras reutilizáveis
da iniciativa ‘Empresas do Bem’

Fotos mostram
alunos da Creche
Municipal de Borda
da Mata realizando
atividades em casa
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Máscaras reutilizáveis da iniciativa ‘Empresas do Bem’
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Senador José Bento pulveriza toda
segunda-feira ruas e lugares
públicos da cidade

A Prefeitura de Senador José Bento
está fazendo a pulverização nas ruas e
lugares públicos toda segunda-feira de
cada semana.
O Prefeito Fernando Fernandes e o
Secretário de Saúde, Natan Souza e
equipe não estão medindo esforços para
combater o Coronaviìrus no município.

“O método de pulverização aplicado
eì com um produto desinfetante, que
atende as recomendações da ANVISA
para matar bactérias e vírus. Esse esforço
de pulverizar eì uma tentativa de matar
eventuais vírus que possam ter sido
deixados nessas áreas”, diz o Secretário
de Saúde Natan Souza.

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento distribui kits com três
máscaras laváveis e álcool em
gel a população do município
A Secretaria de
Saúde de Senador
José Bento, com
apoio do Prefeito
F e r n a n d o
F e r n a n d e s
distribuiu
a
população
do
município um kit
contendo
três
máscaras laváveis
de pano dupla face
100% algodão e
álcool em gel.
Moradores
do
município tem
agradecido
o
esforço
do
Secretário
de
Saúde e do Prefeito
no combate a esta
pandemia.
Um deles disse: “Quero parabenizar o Fernando Fernandes, Prefeito de
Senador José Bento e o nosso Secretário da Saúde Natan Souza pela
distribuição de álcool gel e um Kit com 3 máscaras laváveis para a população
bentense. Deus continue abençoando todos vocês da área da saúde e o
Prefeito!”.
Outro disse: “Recebemos essas máscaras e álcool em gel aqui em casa, que
a Secretaria de Saúde de Senador Jose Bento nos mandou. Minha família e eu
estamos muito gratas por essa atitude. Independente de ter rótulo, marca,
origem. O que importa é a atitude da Secretaria de Saúde. Estão cuidando da
população. Parabéns pela iniciativa de vocês Natan Souza e Fernando
Fernandes e de todos que contribuíram para distribuição desses kits para a
população.”

UN
A
PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
POPULAR FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Tocos do Moji recebe 200 mil reais de
verba para ajudar no combate ao Coronavírus
através do Deputado Federal Rodrigo de Castro
Tocos do Moji recebe 200 mil reais de
verba para ajudar no combate ao
Coronavírus através do Deputado
Federal Rodrigo de Castro. O Deputado
comunicou o município no dia 05 de
junho e ressaltou a importância das
parcerias que precisam ser realizadas
neste momento tão difícil que o país
atravessa, enalteceu a administração do
Prefeito Toninho Rodrigues e reafirmou
o compromisso de parcerias citando
também a do Deputado Estadual Tito
Torres que também é um grande parceiro
de Tocos do Moji.
“Meu sincero agradecimento ao
Prefeito Toninho Rodrigues pelo seu
zelo com o dinheiro público, que faz com
que a gente se esforce ainda mais para
ajudar a população deste município que
eu procuro ajudar com todo carinho e
respeito que sua população merece”, diz
o Deputado.
Já o prefeito Toninho Rodrigues
agradecem aos Deputados parceiros e
diz: “A nossa parceria é fundamental,
para que nosso município, mesmo em
momentos tão difíceis que enfrentamos,
possamos superar com essa união que
só nos traz bons frutos. Muito
obrigado!”, agradece Toninho
Rodrigues.

Deputado Rodrigo de Castro

Junho Laranja estimula cuidados com a leucemia
O oncologista Ramon Andrade de Mello recomenda exames periódicos
Quase 11 mil novos casos de leucemia
serão diagnosticados neste ano,
segundo dados do INCA (Instituto
Nacional de Câncer). A campanha Junho
Laranja foi instituída para estimular os
cuidados com a enfermidade. “Por
enquanto, a ciência não tem uma
resposta completa do motivo de alguns
pacientes desenvolverem a leucemia e a
maioria dos casos não pode ser evitada,
mas o tabagismo aumenta o risco de um
dos tipos da doença”, explica Ramon
Andrade de Mello, médico oncologista,
professor da disciplina de oncologia
clínica da Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo) e da Escola de Medicina
da Universidade do Algarve (Portugal).
Os pacientes com leucemia
apresentam acúmulo de células doentes
na medula óssea, que substituem as
células sanguíneas normais. “Com a
diminuição dos glóbulos brancos, a
imunidade do paciente vai diminuir e ele
estará sujeito a infecções. Além disso,
pode ocorrer sangramentos, mais
comuns nas gengivas e pelo nariz, e
manchas roxas na pele”, explica o
professor da Unifesp.
Entre outros, é sintoma da doença a
presença de gânglios linfáticos
inchados sem dor na região do pescoço
e das axilas. O paciente pode ainda
apresentar febre ou suores noturno,
perda de peso sem motivo aparente, além
de desconforto abdominal. “Mesmo que

não apresente esses sintomas, é
importante uma visita periódica ao
médico para exames de rotina, que
podem indicar alterações no organismo.
A prevenção é a melhor maneira de evitar
doenças, como a leucemia, em momentos
que ela já avançou”, recomenda o
oncologista.
Sobre Ramon Andrade de Mello
Oncologista clínico e professor
adjunto de Cancerologia Clínica da
Escola Paulista de Medicina,
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), Ramon Andrade de Mello tem
pós-doutorado em Pesquisa Clínica no
Câncer de Pulmão no Royal Marsden
NHS Foundation Trust (Inglaterra) e
doutorado (PhD) em Oncologia
Molecular pela Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto (Portugal).
O médico tem
título
de
especialista em
Oncologia Clínica,
Ministério
da
Saúde de Portugal
e
Sociedade
Europeia
de
Oncologia Médica
(ESMO). Além
disso, Ramon tem
título de Fellow of
the
American
College
of
Physician (EUA) e

é membro do Comitê Educacional de
Tumores Gastrointestinal (ESMO GI
Faculty) da Sociedade Europeia de
Oncologia Médica (European Society
for Medical Oncology – ESMO),
Membro do Conselho Consultivo
(Advisory Board Member) da Escola
Europeia de Oncologia (European
School of Oncology – ESO) e exmembro do Comitê Educacional de
Tumores do Gastrointestinal Alto
(mandato 2016-2019) da Sociedade
Americana de Oncologia Clínica
(American Society of Clinical
Oncology – ASCO).
O oncologista é do corpo clínico do
Hospital Israelita Albert Einstein e
Hospital 9 de Julho, em São Paulo, SP, e
do Centro de Diagnóstico da Unimed
(CDU), em Bauru (SP).

Secretaria de Assistência Social cria o Ciappesjb
(Centro Integrado de Atendimento Psicológico e
Pedagógico ao Educando de Senador José Bento
A Secretaria de Assistência Social
criou o CIAPPESJB (CENTRO
INTEGRADO DE ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO E PEDAGÓGICO AO
EDUCANDO DE SENADOR JOSÉ
BENTO) onde está em execução o
Projeto de Inclusão Social Conviver e o
Projeto NAME (NÚCLEO DE APOIO
MUNICIPAL AO EDUCANDO). O
NAME busca garantir e efetivar a
melhoria na qualidade do Ensino do
Município de Senador em parceria com
a Secretaria de Educação.
Nesta época de Pandemia, todos os

projetos foram suspensos por motivo de
precauções contra o CORONAVÍUS,
porém, nosso trabalho continua! Os
profissionais da Secretaria Municipal de
Assistência Social e do CRAS
(Pedagogo(a), Psicóloga, Gestora,
Psicopedagoga, Assistente Social) estão
disponibilizando
atendimentos
específicos através do aplicativo Google
Meet, com aulas de reforço, onde há
interação ao vivo entre professores,
crianças, adolescentes, e suas
respectivas famílias, sanando todas as
dificuldades que encontram para

realizarem as atividades propostas das
apostilas distribuída pela Secretaria
Municipal de Educação. Nossos
agradecimentos ao Prefeito Fernando
Fernandes, a Gestora Renata Fernandes,
a todas as famílias atendidas pelo SCFV
( Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos) e a todos
que contribuem para a melhoria da
qualidade de vida de todos os
Bentenses, principalmente àqueles mais
vulneráveis. Deus abençoe a todos.
Logo tudo voltará ao normal, tenhamos
fé!! Cras Senador José Bento
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Fotos mostram alunos da Creche
Municipal de Borda da Mata
realizando atividades em casa
As aulas presenciais na rede municipal
de educação de Borda da Mata ainda
estão suspensas por conta da pandemia
de coronavírus. O município aguarda
posicionamento do governo de Minas
para definir uma nova programação para
o ano letivo. Mas isso não significa que
os alunos deixaram de estudar. As
escolas municipais se mobilizaram para
oferecer suporte e material para que
estudantes de todas as idades possam
desenvolver atividades em suas casas.
É o que acontece, por exemplo, na
Creche Municipal Madre Tereza de
Saldanha. Para mostrar que eles seguem
estudiosos, mesmo durante o período
de distanciamento social, mães, pais e
responsáveis registraram os pequeninos
realizando as atividades. Os cliques e
vídeos mostram eles pintando,
desenhando e até produzindo seus
próprios instrumentos musicais.
A diretora da creche, Estefânia Érica
de Souza lembra que os primeiros anos
da criança na creche são fundamentais
para o desenvolvimento de sua
identidade e autonomia.
Atividades remotas na rede municipal
de educação

As atividades desenvolvidas pelas
crianças da Creche Municipal fazem
parte do ‘Regime Especial de Atividades
Não Presenciais’ desenvolvido pelo
Departamento Municipal de Educação.
No caso da creche, que integra o
segmento de Educação Infantil, as
crianças têm a possibilidade de utilizar a
apostila do kit adquirido este ano pela
Prefeitura para aperfeiçoar as
ferramentas pedagógicas à disposição
de suas unidades de ensino.
As atividades remotas, porém,
ocorrem em todos os níveis de ensino
da rede municipal. Pais e responsáveis
retiram exercícios e atividades
pedagógicas, em material impresso, para
serem feitas pelos estudantes às sextasfeiras, nos horários de 8h às 11h (para
os alunos que estudam no período da
manhã) e de 13h às 16h (para os alunos
que estudam no período da tarde).
Os professores mantêm contato com
pais e alunos por meio de telefone,
mensagens e redes sociais, onde foram
criados grupos que passaram a
funcionar como um canal de
atendimento para esclarecimento de
dúvidas e explicações.

Prefeitura sorteia terrenos para famílias contempladas
em Programa de Habitação em Borda da Mata
O dia 20 de maio, era muito aguardado
por 29 famílias de Borda da Mata. A
Luana Raíssa mal conseguia conter a
euforia. “Faltam palavras para explicar.
É uma sensação de alegria, de satisfação,
tudo misturado! “
A família dela está entre as
contempladas no processo de seleção
do Programa Social de Habitação
Popular, ação da Prefeitura para destinar
áreas do município que estavam em
desuso a famílias que não possuem casa
própria. A doação foi consumada por
meio de um sorteio, realizado na manhã
do dia 20, na Câmara Municipal.
A lei que criou o programa foi
sancionada pelo prefeito André Marques
em 06/11/2019. Já o edital que definiu as
regras para seleção e destinação das
áreas foi publicado no dia 30/12/2019.
As inscrições no programa puderam ser
feitas entre 2 de março e 16 de abril, com
suspensão e prorrogação de prazo no
período por conta da pandemia de
coronavírus.
De acordo com o diretor de
Desenvolvimento Social, Thiago Senna,
“o evento com o sorteio mostra o final
do nosso trabalho nesse projeto, a
transparência, o profissionalismo em
todas as etapas.”
Um sonho realizado para Anderson
Rosa. “É maravilhoso. É uma coisa
inexplicável. A gente pensa tanto... a
gente que não tem onde morar ainda,
sonha tanto com isso, é uma dificuldade
que a gente tem devido à dificuldade do

Brasil. E a gente conseguir um lote como
o primeiro passo para a conquista da
casa própria, é inexplicável. “
Participar de um momento tão especial
na vida de tantas pessoas foi uma honra
para o vice-prefeito. “É um momento
ímpar para essas pessoas. Elas merecem.
Foi um trabalho árduo para toda a
administração, mas a gente conseguiu
realizar um sonho para essas pessoas.
Há muito tempo, mais de 12 anos que
esses terrenos estão sem serventia,
muito bem localizados e praticamente
prontos para construir.”
A Nataly Rosário sai satisfeita com a
localização do seu lote. “O local do
terreno é muito bom porque é perto do
serviço do meu marido. Ele trabalha no
Cmei.”
O Prefeito André Marques lembra que
foram 12 anos de espera da população
para que um novo programa de

habitação voltasse a dar esperança a
quem ainda sonha com a casa própria.
“Muito se passou, o auge de programas
do Governo Federal, como o Minha Casa,
Minha Vida, e nada foi feito. Agora, com
muita luta, sacrifício e responsabilidade,
conseguimos dar o primeiro passo para
que famílias carentes possam realizar o
sonho da casa própria. Nessa
oportunidade, eu tive com as famílias e
foi muito emocionante ver nos olhos
deles a alegria de cada um de receber ali o
seu lote. Conversamos com alguns
familiares e constatamos como é
importante o Poder Público poder ajudar.”
Após receber o terreno da Prefeitura,
os beneficiários terão um prazo de seis
meses para dar início à construção e prazo
de 36 meses para concluí-la. “Do jeito que
Deus tem abençoado até agora, ele vai
capacitar para que cheguemos ao final”
conclui Luana.

Cras realiza Campanha de Combate à
Violência contra a Mulher em Borda da Mata

Você não está sozinha! A mensagem é
de uma rede de apoio formada por
mulheres com o objetivo de ajudar
outras mulheres que sofrem com a
violência doméstica. Com a participação
de 17 mulheres, um vídeo divulga
números de telefone que podem ser úteis
para prestar ajuda, como da Central de
Atendimento à Mulher, da Polícia Militar,
do Cras de Borda da Mata e até um
aplicativo da Polícia Civil de Minas
Gerais.
De acordo com a coordenadora do
Cras, Marcela Machado, “com a
pandemia e o isolamento social, os
dados apontam para o aumento
expressivo das agressões contra
mulheres, por isso o objetivo da
campanha é indicar que existe em nosso
município uma rede de apoio para que
possamos ajudar na orientação e
empoderamento dessas mulheres. Não
apenas esposas, mas filhas, avós podem
ser vítimas, agressões em geral contra a
mulher”.
Segundo o Instituto Maria da Penha,
a cada 2 segundos, uma mulher é vítima
de violência física ou verbal no Brasil.
Os números são preocupantes e indicam
ainda a incidência de violência com arma
de fogo, assédio no trabalho,
perseguição na rua, além de ameaças.
A campanha idealizada pelo Cras
Sebastiana
Marques
envolve
profissionais da Saúde, Educação,
Administração e Desenvolvimento
Social da Prefeitura. Representantes da
Polícia Militar, Polícia Civil, Apae e
Conselho Tutelar, além de mulheres da
comunidade participaram da ação. O
Tribunal de Justiça também contribuiu
com a campanha.
Para Elisete, participar da campanha
foi uma maneira de alertar as mulheres
que possam estar sofrendo com algum
tipo de agressão “conversar com outras
pessoas, procurar ajuda é importante
sim porque tem muitas mulheres

sofrendo.”
No vídeo, as mulheres apresentam a
seguinte mensagem:

ESTE VÍDEO É SEM SOM
PARA SUA SEGURANÇA.
ATENÇÃO, MULHER:
SE VOCÊ SOFRE ALGUM
TIPO DE VIOLÊNCIA, QUE
PODE
SER
FÍSICA,
PSICOLÓGICA, SEXUAL OU
PATRIMONIAL
OU CONHECE ALGUÉM
QUE CONVIVE COM UM
AGRESSOR,
EXISTE UMA REDE DE
APOIO PARA TE AJUDAR.
VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA.
TEM ALGUNS NÚMEROS
QUE VOCÊ PODE LIGAR:
EM CASO DE URGÊNCIA –
190
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO À MULHER –
180
CRAS 3445 4985

APLICATIVO
DO
PROGRAMA MG MULHER
NÃO SE CALE, PEÇA AJUDA
VOCÊ PODE COMBINAR UM
CÓDIGO DE EMERGÊNCIA
COM PESSOAS PRÓXIMAS
COMBATE A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
É UM DEVER DE TODAS NÓS
COMPARTILHE. ESTAMOS
COM VOCÊ.
Obs: As fotos foram tiradas em casa e
enviadas para a coordenação do Cras/
Comunicação. Outras fotografadas em
ambiente de trabalho, mas com a devida
distância respeitada, apenas o tempo
necessário da fotografia. Por isso,
apenas as profissionais de saúde,
fotografadas na Unidade de Saúde estão
utilizando máscaras.

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

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG
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Incêndio em um bambuzal no
bairro Estação necessita do Corpo
de Bombeiros de Pouso Alegre
No dia 27 de maio, por volta das 12h50, a Polícia Militar foi acionada via 190
acerca de um incêndio de grandes proporções em um bambuzeiro, no bairro Estação,
o qual estava próximo de um galpão vazio. Foi acionado o Corpo de Bombeiros de
Pouso Alegre/ MG, o qual compareceu ao local e depois de 03 horas de trabalho
conseguiram apagar o fogo. Equipes da Prefeitura Municipal de Borda da Mata/
MG também auxiliaram nos trabalhos com Trator e tanque de água. A suspeita que
o princípio do incêndio foi devido a um cidadão ter jogado uma bituca de cigarro no
local.

Menor de idade é preso por
direção perigosa no bairro
Nossa Senhora de Fátima

No dia 29 de maio, por volta das 19h40, a Guarnição Policial Militar em
patrulhamento preventivo pelo bairro Nossa Senhora de Fatima, visualizou uma
motocicleta em atitude suspeita próximo a um local de vendas de drogas, ao ser
dado ordem de parada ao condutor da motocicleta, este evadiu em alta velocidade
pelas ruas do Bairro, transitando pela contramão em determinado momento,
colocando em risco a vida de pedestres e veículos na via, logo após o condutor
parou a motocicleta e foi possível efetuar a abordagem, sendo realizado busca
pessoal no individuo, nada de ilícito foi localizado, porém este era menor de idade
e não possuía habilitação para conduzir motocicleta, diante disto a motocicleta foi
removida, o menor apreendido por direção perigosa e conduzido ao Quartel PM
para adoção das medidas cabíveis.

Dono de bar é preso por descumprir
medidas de prevenção contra a
Covid-19 em Borda da Mata

No dia 31 de maio, por volta das 19j10, a Policia Militar foi acionada pelo fiscal de
Postura do Município, para dar cumprimento a medida restritiva de funcionamento
de Bares. No Bar estariam ocorrendo aglomerações de pessoas que faziam consumo
de bebidas alcoólicas, algazarras e possuíam mesas na calçada, não respeitando o
distanciamento correto entre as pessoas, conforme Decreto Municipal. No local a
PM constatou que havia cerca de 30 pessoas aglomeradas consumindo bebidas
alcoólicas, várias charretes, pessoas sentadas e de pé na rua. O dono do Bar foi
orientado para cessar a irregularidade, porém foi descumprido, diante disto o dono
do Bar foi preso pelo descumprimento do artigo 268 do Código Penal (Infringir
determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa).

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

Inscrições do Processo Seletivo
para contratação de Educador
Físico da Academia da Saúde
terminam dia 16 de junho
O edital do Processo Seletivo
Simplificado 06/2020 está publicado
no site da Prefeitura de Borda da
Mata. A contratação de profissional
com formação em Licenciatura Plena
em Educação Física é para o programa
Academia da Saúde.
As inscrições vão até 16 de junho.
A classificação e homologação final

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

será em 30 de junho. Todas as
informações constam no edital.
A Academia da Saúde está com as
atividades
paralisadas
temporariamente por conta da
pandemia do Coronavírus, portanto, o
profissional classificado ficará em
cadastro reserva até o retorno das
aulas.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

TRIBUNA POPULAR

Secretaria de Saúde de Bom Repouso alerta sobre o
perigo do COVID-19 em caso de ventilação artificial
Falam de respiração ou ventilação
artificial, mas tem muita gente que não
tem a mínima ideia do que se trata.
Não é uma máscara de oxigênio posta
na boca enquanto você fica deitado
pensando em sua vida.
A ventilação é invasiva para o COVID19, é uma intubação que é feita sob
anestesia geral e que consiste em ficar 2
a 3 semanas sem se movimentar, muitas
vezes de cabeça para baixo (decubitus
ventral) com um tubo enterrado na boca
até a traqueia e que lhe permite respirar
ao ritmo da máquina a que está
conectado.
Você não pode falar nem comer nem
fazer nada de forma natural.
O incômodo e a dor que sente precisam
da administração de sedativos e
analgésicos para garantir a tolerância ao
tubo durante o tempo que o paciente
precisar da máquina para respirar, tudo
isso durante um coma artificial.
Em 20 dias deste “tratamento suave”
em um paciente jovem a perda de massa
muscular é de 40 % e a reabilitação será
de 6 a 12 meses, associado a
traumatismos da boca ou até mesmo das
Cordas vocais, uma dor sem tamanho.
Isso se o tempo de internação não for
longo demais e o tubo tiver que ser
retirado para fazer uma traqueostomia.
É por isso que as pessoas idosas ou
já frágeis não aguentam.

Faça sua parte, juntos venceremos!
Secretaria Municipal de Saúde
Bom Repouso

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

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

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

ANUNCIE NO TRIBUNA POPUL
AR
POPULAR

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Bom Repouso faz parte das 15 apaixonantes cidades da Serra da Mantiqueira divulgado no
site “Conheça Minas”
Bom Repouso contava com 10.547 habitantes, em 2019, segundo o IBGE. Seu
relevo é montanhoso e está a uma altitude média de 1371 metros acima do nível do
mar, chegando a atingir uma altitude máxima de 1680 metros em seu ponto mais
alto. Seu clima é ameno e úmido durante o verão e seco e frio durante o inverno. A
temperatura média anual é de 19°C. Os padroeiros da cidade são São Roque e São
Sebastião.
Pelo fator climático de sua região, o mesmo favorece culturas de frutas silvestres
como o morango, sendo o município um dos maiores produtores da fruta em
Minas.
Bom Repouso possui a segunda maior imagem de Nossa Senhora das Graças do
Brasil, com 20 metros de altura. A imagem foi inteiramente construída em argamassa,
equivale a um prédio de seis andares e se encontra a 1410 metros de altitude. As
outras cidades que aparecem como apaixonantes são: Airuoca, Distrito de Monte
Verde(Camanducaia), Itamonte, Marmelópolis, Alagoa, Maria da Fé, Gonçalves, Passa Quatro, Carvalhos, Delfim Moreira, Cristina, Bueno Brandão, Itanhandu e Pedralva.
Nota: No Sul de Minas tem dezenas de cidades pequenas, charmosas e pacatas que deveriam estar aqui, mas não tem como postarmos todas. Seria um post muito extenso. Por isso foram inseridas apenas 15 como
poderia ter sido 20, 50, 60 ou mais, mas não dá para citar todas. Peço desculpas a quem não teve sua charmosa, pequena e pacata cidade contemplada nesse post. Infelizmente, não dá mesmo para postar mais que
15 num único post. A ideia é mostrar que no Sul de Minas, temos muitas, mas muitas pequenas, lindas, charmosas e pacatas cidades. O nosso abraço a todo povo querido de todo o Sul de Minas.
Fonte de consulta da matéria: IBGE, Sites das Prefeituras e Wikipédia.
Fonte: Site Conheça Minas – Fotos: Jussan Lima

Departamento Municipal de Saúde de Tocos do Moji
faz recomendações para o uso correto de máscaras
O uso de máscaras contribui para a
diminuição do risco de contaminação
pelo Coronavírus. É importante que
todos usem a máscara de forma correta:
cobrindo completamente o nariz e a boca,
sem vãos laterais.
A máscara funciona como uma
barreira: quem já estiver contaminado
não vai espalhar gotículas com o vírus
ao falar, tossir ou espirrar, por exemplo.
E aqueles que estiverem saudáveis
também terão uma proteção no rosto
para que as mucosas da boca e do nariz
não entrem em contato com partículas
contaminadas.
Em resumo, portanto, a função da
máscara é cobrir as “ portas de entrada
e de saída “ do vírus no organismo. Daí
vem a importância de jamais deixar os
lábios e as narinas expostos.
Portanto:
- Não use máscaras largas para o seu
rosto;
- Não tire a máscara e deixe-a no
queixo;
- Não apoie a máscara em mesas;
- Não encoste na máscara, só no
elástico;
- Lave bem as mãos antes e depois de
colocar e de tirar a máscara;
- Ao descartar a máscara coloque-a em
um saco;
- Troque as máscaras sempre que
ficarem úmidas;
- Lave a máscara com água e sabão.
Departamento Municipal de Saúde
Tocos do Moji

Câmara Municipal de Borda da Mata

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

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

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - (35)9 9910-8233
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Parque Municipal em Bom Repouso ganha diversas melhorias no mês de maio

O Parque Municipal de Bom Repouso aos poucos se transformando e tornando mais um cartão de visitas da cidade. Com um lago exuberante, as melhorias em volta continuam para cada vez mais torná-lo mais
atraente para a população e visitantes. Além da iluminação, agora foram colocados bancos e houve investimento também em paisagismo. “Aos poucos tudo vai se transformando e temos a certeza que estamos no
caminho certo. Cada pedacinho uma conquista. Do povo para o povo. Agradecer sempre será o melhor caminho. Ainda há muito que se fazer, mais já está de encher os olhos, obrigado Daniel, grande profissional”,
agradece Talita Bertolacini do Departamento de Turismo.

Barreira Sanitária em Bom Repouso continua por tempo indeterminado

A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Comitê COVID -19, desde o dia 20 de Abril vem mantendo a Barreira
Sanitária na entrada da cidade, na Rodovia Roque Luiz de Andrade (BR 881) que liga a rodovia principal BR 381 - Fernão Dias.
Nestas semanas de barreira, contamos com a importante ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate
em Endemias.
Aproveitamos para agradecer a todos os envolvidos, população bonrepousense e em especial àqueles que doaram alimentos
em prova de agradecimento e também a Edwaldo Melo (Ceasinha do Morango) que fez a cobertura para melhor acomodação dos nossos agentes.
Seguimos com a barreira por tempo indeterminado na busca de fiscalizar a entrada de veículos em nosso município.
Secretaria Municipal de Saúde
Bom Repouso

Estádio Municipal Waldir de Melo
de Borda da Mata passa por limpeza
Prefeitura trabalha para mantê-lo pronto para o uso após a
pandemia de coronavírus. Reformado e reinaugurado em julho
de 2019, estádio abriga projetos educacionais e esportivos
do município e voltou a receber competições na época.

O Estádio Municipal Waldir de Melo
passa por uma grande limpeza ao longo
dos últimos dias. A ação é executada por
servidores e conta com a ajuda do
coordenador da Escolinha de Futebol
municipal, Tiago Lopes.
Apesar de a realização de atividades
esportivas com aglomeração estarem
suspensas em todo o Estado de Minas
Gerais, a ideia é manter o estádio pronto
para a retomada das atividades assim
que a pandemia de coronavírus for
superada.
“Nós tivemos o estádio abandonado
por muito tempo. Ano passado, o
prefeito André reformou e reinaugurou
esse equipamento. Agora, precisamos
manter essa bela estrutura que o esporte
de Borda da Mata possui”, considera o
coordenador Tiago Lopes.
Depois de anos abandonado, o
Estádio Municipal passou por uma ampla
reforma, com pintura das arquibancadas,
reforma dos vestiários, readequação do
gramado e outras medidas de
revitalização. Sua reinauguração ocorreu

Bruxas
Bruxas, loucas, insanas
E tantas outras nomenclaturas, manas
Simplesmente porque a gente vive
Sem aceitar que limitem-nos e, inclusive,
Sem culpa de existir como bem quer
Ficam mordidos, porque é uma mulher
Essa estrada da conquista feminina é um
aclive
Mas com força e garra a gente sobrevive
E com sororidade: a todas as mulheres,
incentive!
Trabalhemos, felicitemos e amemos,
Estudemos e vivamos como bem queremos
Vão continuar chamando-nos de coisas
diferentes

em julho de 2019, durante as
comemorações do aniversário de 95 anos
do município.
Até a interrupção das atividades por
conta da pandemia, o estádio abrigava
os trabalhos da Escolinha de Futebol de
Borda da Mata, ação da Prefeitura que
atende quase 200 crianças no contra
turno escolar, no projeto que leva o
nome de ‘Bom de Bola, Bom na Escola’.
Além disso, ele voltou a abrigar
competições esportivas. Estava sendo
disputado nele o 1º Campeonato
Regional Municipal de Borda da Mata.
“Graças a Deus, fruto de muita luta,
conseguimos revitalizar o estádio e fazer
com que ele voltasse a ser um ponto de
encontro para o esporte, para a execução
de políticas públicas e para o lazer dos
bordamatenses. Por enquanto, ainda não
podemos voltar a praticar atividades
esportivas
ou
eventos
com
aglomerações, mas, quando pudermos,
ele estará lá pronto para servir a
população”, garante o prefeito André
Marques.
Tentando fazer com que sintamo-nos
impotentes
Por machismo, preconceito, inveja ou
molecagem
Eles não aceitam a linda viagem
Que é toda essa liberdade da gente
Seja você mulher de fogo ou paquita da
Xuxa,
Mulher que voa, vadia ou bruxa
Com rótulos, tentam tornar-nos
prisioneiras
E quando damos fora em macho escroto
Medíocre, imaturo, eterno garoto
Recebemos ofensas de alguma maneira
Disse “não” e ouvi tanta ofensa, mas eu
não me contive
Não sou obrigada a estar a fim!

Campo de Futebol do bairro Boa Vereda
em Bom Repouso ganha manutenção
Embora
as
atividades esportivas
estejam paradas, o
Departamento de
Esportes de Bom
Repouso tem agido e
no mês de maio fez
uma manutenção
colocando uma tela
atrás das traves do
campo de futebol do
Bairro Boa Vereda,
para quando tudo
voltar ao normal, os
frequentadores terem
mais este benefício.
“O esporte traz
benefícios a vida das pessoas. O esporte tem a capacidade de transformar pensamentos. Faça sua parte ajude a cuidar”, diz a
responsável pelo Departamento, Talita Bertolacini.

Borda da Mata recebe doação de 600 máscaras
reutilizáveis da iniciativa ‘Empresas do Bem’
Borda da Mata recebeu no dia 29 de
maio, uma doação de 600 máscaras de
proteção facial reutilizável modelo face
shield. Os EPIs que vão reforçar a
proteção dos profissionais que estão na
linha de frente do combate à Covid-19
são resultado do projeto ‘Empresas do
Bem’, ação encabeçada prela Metagal,
Termocolor, Actvas e Astra e que teve
apoio de outras 35 empresas que se
juntaram na produção e distribuição do
produto.
As máscaras foram entregues por
Adriano Roveiro, engenheiro mecânico
da Metagal, ao chefe de Gabinete da
Prefeitura, Celso Cardozo Arruda, que
representava o prefeito André Marques.
“O objetivo dessas empresas terem se
organizado para isso foi contribuir como
empresas e profissionais no
abastecimento dos EPIs nas unidades
públicas de saúde que a gente tem pelo
Brasil”, explica o engenheiro.
Segundo ele, o estado de Minas Gerais
está sendo contemplado com 9 mil
máscaras, das quais 600 foram
direcionadas para Borda da Mata.
A coordenadora do setor de Vigilância
em Saúde, Grazieli Siqueira, explica que
a aplicação da máscara é ampla e vai
proporcionar uma proteção extra para os
Deve ser mesmo loucura ser tão dona de
mim!
Por ser honesta e sincera, me chamou de
louca
Mas acho que minha loucura ainda é pouca:

profissionais que estão na linha de
frente do enfrentamento à pandemia.
“Essas máscaras serão utilizadas por
todo o setor de saúde, incluindo desde
o pessoal de limpeza até a classe médica,
Pronto Socorro, unidades básicas de
saúde, Secretaria de Saúde, motoristas.”
Segundo a profissional, a proteção
extra reduz ainda mais o risco de
contaminação. Como ela explica, ela é
utilizada na face, sobre a máscara de
tecido. “É uma segunda camada de
proteção que cobre toda a face, olhos,
nariz, a boca... apesar de você já estar

com a máscara é uma proteção a mais”,
salienta.
Ao todo, a mobilização das empresas
levou à produção de 150 mil máscaras,
todas doadas a órgãos públicos de saúde.
No mercado, os itens de proteção teriam
um custo estimado total de R$ 2 milhões.
Além de Borda da Mata, em Minas
Gerais, receberam a doação as cidades
de Varginha, Pouso Alegre, Conceição
dos Ouros, Cachoeira de Minas e Santa
Rita do Sapucaí. Em todo o país, a
iniciativa ‘Empresas do Bem’ realizou 90
doações.

Quero ver se têm coragem de rotularem-nos
livres!
Disse outra mana
E eu, Bruxa, Louca, Insana
Preciso concordar

Que continuam com medo de mulheres a
voar:
Somos netas das bruxas que não
conseguiram queimar
Andressa Carvalho
Borda da Mata

