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Líder do PSOL na Câmara Ivan Valente diz: “Essa proposta de extinção
dos municípios foi colocada como moeda de troca. O Governo vai
barganhar com ela. Vai dizer que foi bonzinho em retirar o bode da sala”.
Senador Anastasia diz que a extinção de Municípios prejudica muito Minas Gerais
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Borda da Mata voltará a ter Juiz
Titular a partir de dezembro deste ano

Atenção Clientes da
Gráfica e do Jornal
Tribuna Popular: No
mês de dezembro, só
há uma edição do
jornal no dia 12/12 e
a Gráfica fecha para
férias coletivas no dia
13/12. Portanto,
parceiros amigos,
façam seus pedidos
com antecedência.
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Página 6

Reunião do Prefeito André com o Presidente do TJMG, Nelson Messias

Página 3

Aluna da Escola Estadual de Tocos do Moji é premiada
com o 2° lugar no Concurso de redação da EPTV

Cerimônia de Premiação e a aluna Vitória
com sua Professora, Edilaine

Página 5

Bordamatense fica em 6º lugar na Copa Mercosul de
Patinação Artística realizada em Rio Grande do Sul
Página 4

Borda da Mata terá pelo segundo ano
consecutivo edição da Marcha para Jesus
Página 4

PÁGINA 5

2

TRIBUNA POPULAR

ESF e UBS de Tocos do Moji realiza Café Comunitário entre as comemorações do Outubro Rosa
Por ocasião das comemorações do
Outubro Rosa, a ESF juntamente com a UBS
de Tocos do Moji, realizou uma manhã de
café comunitário, com os participantes da
Caminhada da Saúde que já ocorre todas às
quartas-feiras às 7h na Praça da Igreja
Matriz.
No evento foi realizado aferição da pressão
arterial, alongamento com o Fisioterapeuta
Luiz Henrique, solicitação de mamografia,
agendamento de exame Papanicolau, e
orientações da Enfermeira Fabiana sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e do colo do
útero.
O Educador Físico, José Amauri orientou
sobre a importância da atividade física em
qualquer faixa etária, inclusive da terceira
idade.
A vida passa depressa, mas não permita
que a correria do dia a dia faça com que você
esqueça do mais importante: Sua Saúde e bem
estar. CUIDE-SE.
Fotos e texto: Equipe Estratégia Saúde da
Família e UBS.

10º Encontro de Cavaleiros Rancho Poeira da Estrada movimenta a cidade de Tocos do Moji
No dia 27 de outubro, aconteceu em Tocos do Moji o 10º encontro de
Cavaleiros do Rancho Poeira da Estrada. O desfile contou com cavaleiros,
charreteiros e bois de sela.
O desfile saiu do Rancho Poeira da Estrada, percorreu Avenidas e Ruas
da cidade, retornando ao Rancho Poeira da Estrada onde ouve uma
confraternização.
Agradecimentos: A Prefeitura e Câmara Municipal, a Policia Militar na
pessoa do Sargento Dayvid Roges, e a todos os patrocinadores que
contribuíram para a realização deste evento. A realização foi de Mirinho.

Senador Anastasia diz que a extinção de Municípios prejudica muito Minas Gerais
Líder do PSOL na Câmara diz: “Essa proposta de extinção dos municípios foi colocada como moeda de troca.
O Governo vai barganhar com ela. Vai dizer que foi bonzinho em retirar o bode da sala”.
O ponto que está distante do
consenso é o trecho da PEC do Pacto
Federativo que prevê a extinção de até
1.254 municípios que tem menos de 5.000
habitantes e arrecadação própria menor
que 10% de sua receita total. “Há
medidas que não merecem nesse
primeiro momento o nosso endosso,
como a previsão de extinção de
municípios, que afetaria muito Minas
Gerais. Vamos analisar tudo de forma
aprofundada”, afirmou o senador
Antonio Anastasia (PSDB-MG), que
elogiou as demais propostas de Guedes.
“Essa proposta de extinção dos
municípios foi colocada como moeda de
troca. O Governo vai barganhar com ela.
Vai dizer que foi bonzinho em retirar o
bode da sala”, avaliou o líder do PSOL
na Câmara, Ivan Valente.
A Confederação Nacional dos

Municípios, entidade que reúne os
prefeitos das 5.568 cidades brasileiras,
tem um cálculo distinto do Governo. Diz
que, por esses critérios, 1.220 correm o
risco de serem reincorporados a outros
e queixa-se de que, “ao propor a extinção
desses municípios, há grande equívoco
e falta de conhecimento acerca da
realidade brasileira”. “Os principais
indicadores a serem considerados
devem ser a população e os serviços
públicos prestados”, diz um texto
assinado pelo presidente da entidade,
Glademir Aroldi.
A CNM ainda ressalta que a sugestão
é inconstitucional, já que a Constituição
prevê que a emancipação e a fusão de
municípios dependem de plebiscito com
a população que vive em seu território,
e não da aprovação de uma nova
legislação federal.
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Borda da Mata ultrapassa meta de 100%
na cobertura de vacinação contra Sarampo
A Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Borda da
Mata divulgou os dados da cobertura de vacinação contra o
sarampo no município. Entre as crianças de até 5 anos, até o
início de outubro (08/10), o número de imunizados era 81,28%.
Em 26/10, após a campanha que percorreu os bairros urbanos
e rurais, distritos e as escolas, a meta ultrapassou e fechou
em 114,8%. A enfermeira Grazieli Siqueira explica que esse
número indica que todas as crianças do município foram
imunizadas e além disso, pessoas de outros municípios
tomaram a vacina em Borda da Mata.
Grazieli orienta sobre a importância de manter a caderneta
de vacinação em dia, mas alerta a possibilidade, ainda que
mínima, de o organismo não produzir anticorpos contra a
enfermidade mesmo após a vacinação. “A eficácia é de 95%
a 98% de proteção contra a doença.”
JOVENS DE 20 A 29 ANOS
A campanha continua, agora com foco no público jovem,
de 20 a 29 anos. Além disso, qualquer pessoa pode atualizar o cartão de vacinas. Basta levar o cartão na Sala de Vacinas da UBS
Monsenhor Pedro Cintra – Centro, das 7h às 15h30, de segunda a sexta. No sábado, dia 30/11, acontece também mais um DIA
D de vacinação. Quem não tiver a caderneta, pode levar um documento para receber a vacina.

Borda da Mata voltará a ter Juiz
Titular a partir de dezembro deste ano
Depois de intensa articulação do
prefeito André Marques e do deputado
estadual Dalmo Ribeiro, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG)
confirmou no dia 31 de outubro, que a
Comarca de Borda da Mata voltará a
contar com um Juiz Titular de Direito a
partir de dezembro.
O anúncio foi feito pelo presidente do
TJMG, Nelson Messias, pessoalmente
ao prefeito e ao deputado, que se
reuniram com o líder da Corte no dia 31.

“Fica aqui o meu agradecimento ao
empenho de todo os servidores da
Prefeitura e do deputado Dalmo. Com a
atuação de um Juiz Titular, temos a
certeza de que os processos voltarão a
andar com maior celeridade em nossa
Comarca”, avaliou o prefeito.
Atualmente, a Comarca de Borda da
Mata é atendida por um Juiz substituto,
que se desloca até a cidade uma vez por
semana, fato que tem feito acumular
processos na cidade.

Ponte de acesso ao bairro do Campo
em Borda da Mata é revitalizada
Reunião com o Presidente do TJMG, Nelson Messias

Depois de 12 anos, a ponte que passa sobre uma das estradas de acesso ao Bairro do Campo, passou por um trabalho de revitalização no dia 30 de outubro. A ação integra o esforço da Prefeitura de Borda da Mata
para dar melhores condições de tráfego aos moradores da zona rural e distritos a partir da intensificação dos trabalhos de manutenção e melhorias de estradas e pontes.
A ponte que havia mais de uma década não recebia qualquer tipo de reparo, teve sua base reforçada e a madeira de seu piso de passagem substituída. A entrada da ponte ainda foi nivelada pela máquina. “Com
os ajustes, a ponte ficou como nova”, conta o diretor do Departamento de Obras, Barezze Brandão, que tem se empenhado em dinamizar o trabalho das equipes da pasta dedicadas à zona rural e distritos.
O prefeito André Marques lembra que a ponte é importantíssima no dia a dia das pessoas que moram na localidade. “Estamos dando a máxima atenção a casos como esses para garantir que os moradores tenham
assegurado seu direito de ir e vir sem enfrentar transtornos. É uma obrigação do poder público e uma das missões que perseguimos todos os dias com muita dedicação”, considera.
A revitalização da ponte vai facilitar o tráfego dos moradores e o escoamento da produção local, que terá mais uma alternativa viária de qualidade para fazer circular as mercadorias agrícolas da região.

Iniciada instalação de luminárias de Led em mais seis pontos de Borda da Mata
Teve início no dia 30 de outubro, a instalação de
luminárias de LED que vão abranger mais seis pontos
da cidade. Os trabalhos começaram pela Praça
Monsenhor Pedro Cintra e Avenida Alvarina Pereira
Cintra. A nova etapa de modernização da iluminação
urbana vai abranger seis pontos da cidade, com
investimento de R$ 540 mil.
O sistema de LED chegará à Avenida João Olívio
Megale, à Praça Nossa Senhora do Carmo, no trecho
acima da Basílica, seguindo até o cemitério, ao
terminal rodoviário, à Rua Benedito Rodrigues,
Estrada Rural do Bairro Amarelo e ao prolongamento
da Rua São Benedito, no bairro Santa Terezinha.
A administração municipal iniciou o plano de
modernização da iluminação urbana ainda em 2018,
quando houve a substituição da iluminação de
lâmpadas das praças centrais e uma série de vias
que ainda não eram iluminadas.
A iluminação LED é mais eficiente, pois ilumina mais, consumindo menos energia. A médio e longo prazo, o baixo consumo e a durabilidade da lâmpada gera economia para os cofres públicos.
O prefeito André Marques, que acompanhou o início dos trabalhos no dia 30, lembra ainda do fator segurança, que é muito maior em localidades bem iluminadas. “A melhoria da iluminação, nesse caso, representa
avanços em diversos aspectos, temos a questão da economia, que é muito importante por se tratar de um sistema mais eficiente, e temos também o fator segurança. Sabemos locais bem iluminados têm índices
menores de violência”, pontua.
O que é o LED?
LED é a sigla para Light Emitting Diode, que no português significa “diodo emissor de luz”. Isto é, o LED é um condutor de energia elétrica que, quando energizado, emite luz visível a olho nu, gerando bem menos
calor e menos perdas de energia que tecnologias antecessoras, como a lâmpada fluorescente e a incandescente.

Prefeitura atualiza inventário de bens que compõem
o patrimônio histórico e cultural de Borda da Mata
O patrimônio histórico e cultural é
tudo aquilo que pertence a cultura de
um povo. É a herança do passado e
também o que está sendo criado na
atualidade. O patrimônio inclui as
tradições, a história, os costumes e a
identidade de uma região.
Em Borda da Mata, a Administração
do prefeito André Marques recuperou
um trabalho iniciado em 2008, com o
inventário de bens móveis, imóveis,
bens imateriais, arquivos e sítios
naturais para dar andamento ao
processo de registro e tombamento. O
trabalho retomado em 2018 precisou
estruturar o Conselho Municipal que é
composto por representantes da
sociedade e atuam junto com o
Executivo, criar as leis municipais que
regem a atividade para então receber
do Estado o repasse da parcela de ICMS
voltada à preservação e investimento
do município no âmbito do Patrimônio
Cultural.
Para o presidente do Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural de Borda da Mata, Léo
Guimarães, reativar o conselho,
estruturar as leis e dar andamento ao
trabalho que preserva viva a identidade
do povo bordamatense “é essencial
para manter um importante ciclo de
valorização das raízes culturais de

nossa cidade. O patrimônio cultural
somente será efetivamente preservado
quando houver uma interação
consciente entre todos os atores
(cidadãos, Poder Executivo, Conselho
e Ministério Público) envolvidos na
garantia do cumprimento das políticas
de proteção.”
Já existe em Borda da Mata, um prédio
tombado: a Estação Ferroviária da
Estrada de Ferro Sapucaí. Além disso,
pelo menos 50 bens, entre prédios,
igrejas,
capelas,
conjuntos
paisagísticos, altares e túmulos estão
na lista para serem inventariados,
desses, apenas seis bens estão
relacionados no IEPHA (Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais).
SEMINÁRIO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL
No Seminário do Patrimônio Cultural,
realizado em Varginha, em 22/10, do
qual participou o presidente do
Conselho de Borda da Mata, Léo e a
conselheira Edna Motta, a palestra da
promotora de justiça do Ministério
Público, Sophia Sousa de Mesquita
David, ressaltou a obrigação do
município e a importância da atuação
da sociedade na preservação do

patrimônio “a Constituição de 1988
manda e deixa claro em seus artigos 216
e 225 o que é e os porquês de se
preservar. O município que não o faz
está passível de responder por
improbidade administrativa porque é
dever do gestor proteger o patrimônio
de seu povo” e ainda completa “o
inventário e o tombamento declara o
valor de um bem. Esse bem reconhecido
formalmente já tem seu valor histórico
e cultural.”
O evento reuniu gestores municipais
do patrimônio cultural, estudantes de
graduação
e
pós-graduação,
profissionais
de
arquitetura,
engenharia e edificações de toda a
região. Durante todo o dia, os
participantes assistiram palestras sobre
“Acessibilidade e Patrimônio”,
“Segurança Contra Incêndio em
Edifícios Históricos” e “Instrumentos
Jurídicos de Preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural”. Participaram
como palestrantes o engenheiro e
arquiteto, Gilberto Reis Jordão; o
engenheiro Mário Marcos Caponi
Cincoetti; a engenheira Paula Chaves
Cincoetti; o Tenente-Coronel Tóffoli, o
Capitão Ventura e o 3º Sargento
Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais; além de Sophia,
promotora titular da Promotoria de

Justiça única da Comarca de Paraguaçu.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Constituição de 1988 estabelece no
seu Artº 216 que “Constituem
patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da

sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I - as formas de expressão; II
- os modos de criar, fazer e viver; III as criações científicas, artísticas e
tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V - os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico,
ecológico
e
científico.
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Borda da Mata terá pelo
segundo ano consecutivo
edição da Marcha para Jesus
O Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata, tem
realizado reuniões ordinárias ao logo do
ano , com objetivo entre outros, da
organização de evento espiritual que
vem crescendo a cada ano, mobilizando
as igrejas locais bem como simpatizantes
do Evangelho de Jesus Cristo. Com um
tema impactante e muito atual: “ NÃO
TE COMOVE O CHORO DE MILHÕES
SEM CRISTO? “ , a programação do
evento agendado para o dia 30 DE
NOVEMBRO, dia municipal do
evangélico em Borda da Mata, contará
com concentração dos participantes na
Praça da Bíblia a partir das 14h30, de
onde sairão percorrendo as principais
ruas da cidade declarando que Jesus

Cristo é o Senhor e que Borda da Mata é
do Senhor Jesus, com paradas para
orações e deprecações. A partir das 18h
na Praça Antonio Megale no palco
haverá participação de bandas locais e
regionais, pregação da Palavra de Deus
pelo Pr. Carlos Roberto Silva, presidente
da Assembleia de Deus Ministério de
Cubatão SP . O enceramento da festa
será com um show gospel do Cantor e
compositor Gerson Rufino. O Conselho
de Pastores através de sua diretoria
constituída
agradece
aos
colaboradores, a Prefeitura Municipal,
a Policia Militar e convida a todos,
independente do credo ou fé que
professa, para participarem da Marcha
Para Jesus 2019.

Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Ministério de Cubatão realiza Evento UFADEC

A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus Ministério de Cubatão, com
endereço a Rua Capitão Cipriano de
Castro, 680, em Borda da Mata, dirigida
pelo Pastor Setorial Leandro Limão dos
Santos, tendo como Pastor presidente
Carlos Roberto Silva, realizou nos dias
26 e 27 de outubro, na quadra esportiva
da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra, evento denominado Encontro da
UFADEC ( União Feminina da

Assembleia de Deus Ministério de
Cubatão) . O encontro contou com a
participação de várias igrejas locais
como todas as congregações do campo
missionário localizadas nas cidades de
Crisólia, Pouso Alegre, Piranguçú, São
Gonçalo do Sapucaí e Conceição da Barra
de Minas, além de caravanas vindo de
Cubatão SP, cidade sede. Foram duas
noites de Culto com a participação de
bandas regionais e cantores renomados

como Keiper Santos, Samuel Souza e Pr.
Eli de Oliveira, tendo como preletor
oficial Pr. André Camilo. O evento é
realizado anualmente e cada ano numa
cidade diferente, tendo como objetivo a
evangelização e a proclamação do
evangelho através da confraternização
dos povos através do louvor, adoração
e pregação da Palavra de Deus. Para o
ministério agora é o tempo da
consolidação.

Bordamatense fica em 6º lugar na Copa Mercosul de
Patinação Artística realizada em Rio Grande do Sul
A bordamatense Luna Mata
Machado de Santana, atleta
federada na Confederação brasileira
de patinação artística, bicampeã
mineira na categoria iniciante,
residente em Belo Horizonte,
participou da Copa Mercosul de

Patinação Artística um dos maiores
eventos das classes iniciantes com
participação de quase 1500 atletas
de vários países realizado na cidade
de Campo Bom/RS em outubro de
2019.
Na ocasião, Luna competiu com 12
atletas experientes tendo um ótimo
desempenho obtendo o sexto lugar.
“Essa
foi
sua
primeira
participação em um campeonato tão
grandioso que serviu de muito
aprendizado e experiência para os
próximos desafios”, diz sua mãe e
incentivadora, Franciene Santana.

Luna Mata
Machado na
competição
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Calçamento da Rua Juvenil Vicente Pereira
em Tocos do Moji ganha calçamento

Servidores da Prefeitura de Borda da
Mata participam de comemoração
pelo Dia do Servidor Público

A Prefeitura de Tocos do Moji continua os investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana. Através do Departamento
de Obras, a Prefeitura realizou a pavimentação em bloquetes da Rua Juvenil Vicente Pereira no centro de Tocos do Moji.

Aluna da Escola Estadual de Tocos do Moji é premiada
com o 2° lugar no Concurso de redação da EPTV
A redação da aluna do 9° ano, Vitória
Silvana Severino Pereira, foi classificada
em 2° lugar no Concurso de Redação
EPTV na Escola. Com o tema sobre “Fake
News” e concorrendo com 18.917
redações, a aluna da professora de
Língua Portuguesa, Edilaine de Fátima
Pádua Andrade, se destacou elaborando
a redação em forma de bula de remédio.
No dia 31 de outubro, Vitória e sua
professora Edilaine participaram da
premiação em Varginha.
Texto e fotos: Edilaine de Fátima

Estudante Vitória e a
Professora Edilaine

Os servidores do Departamento de
Administração e Finanças da Prefeitura
de Borda da Mata participaram no dia 06
denovembro, de uma comemoração pelo
Dia do Servidor Público (28/10). A
reunião contou com a presença da
psicóloga Bianca Gamarra que falou
sobre bem-estar no trabalho. De acordo
com a diretora do Departamento, Marília
Lopes, o reconhecimento é essencial
“essa equipe fica nos bastidores, mas é

ela que garante a prestação de todos os
serviços municipais”.
Para o prefeito André Marques, é
importante manter alinhados os
objetivos profissionais e os serviços
prestados a cidade “cada servidor que
oferece o melhor de suas habilidades
está beneficiando Borda da Mata, pois
nosso referencial é administrar esta
grande empresa para quase 20 mil
bordamatenses”.
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Após denúncia, homem é preso por
tráfico de drogas em Borda da Mata

Durante operação batida policial, a guarnição policial recebeu denúncia anônima
informando que um homem estaria em atitude suspeita na área comercial. Após
diligências, encontrou-se o indivíduo, o qual tentou evadir. Na fuga a pé, o indivíduo
dispensou alguns materiais, que foram encontrados logo após. Tratavam-se de 05
pinos contendo pó semelhante à cocaína. Posteriormente, foram arrecadados mais
06 pinos contendo o mesmo material, 17 pinos vazios, 01 balança de precisão, 01
bucha semelhante à maconha e quantia de R$ 40,00 em espécie de procedência
duvidosa. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao autor e tomadas as
providências cabíveis.

Polícia Militar cumpre Mandado de
Busca e Apreensão e apreende 03 sacolas
contendo material semelhante à
maconha e um simulacro de arma
de fogo em Borda da Mata

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar logrou
êxito na localização de 03 sacolas contendo vasto material análogo à maconha e um
simulacro de arma de fogo. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão em flagrante
ao autor e encaminhado à Polícia Civil para providências cabíveis.

TRIBUNA POPULAR

Secretaria de Saúde de Senador José
Bento homenageia os médicos que atuam
no município pelo “Dia do Médico”
A equipe da UBS de Senador José Bento e o
Secretário de Saúde Natan Souza parabenizam com
imenso carinho, respeito e gratidão todos os médicos
que fazem parte da equipe de Saúde do município,
“que além de profissionais brilhantes, são nossos
amigos e heróis diários.. Feliz Dia do Médico a
todos!!!”
Dr. Pedro Paulo - Clinico Geral; Dr. Petrus Teixeira Médico ESF; Dr. Leandro Andrade - Mastologista;
Dr. Romar Barbato - Urologista; Dr. Nelson Luiz Cardiologista; Dra. Maria Cláudia - Ginecologista; Dra.
Fernanda Toledo - Pediatra; Dra. Leonice Mira Psicóloga; Dra. Dantiele - Psicóloga; Dra. Janaina
Nascimento - Nutricionista; Dra. Andréia Fonoaudióloga; Dra. Angélica Ferreira
Fisioterapeuta; Dra. Roseane Vilas Boas Fisioterapeuta; Dra. Darlene Edna - Dentista; Dra.
Larissa Pimenta - Dentista
“Muito obrigado por cuidarem de nós e de todos
nossos munícipes”, diz o Secretário de Saúde, Natan
Souza.

Homem é preso por tráfico de drogas no
bairro Cafua em Borda da Mata

Durante operação batida policial no bairro Cafua, a Polícia Militar recebeu
importante denúncia anônima informando um transporte de drogas por via vicinal.
Diante das informações, a equipe interceptou uma motocicleta, que tentou evadir,
mas foi abordada rapidamente. Na busca pessoal, logrou-se êxito na apreensão de
03 consideráveis tabletes de substância análoga à maconha, quantia de R$ 30,00
em espécie de procedência duvidosa e um aparelho celular, o qual poderá subsidiar
diligências posteriores da Polícia Judiciária. Diante dos fatos foi dada voz de prisão
em flagrante ao autor e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências
cabíveis.

Acidente envolvendo caminhão e
motocicleta mata jovem de 19 anos no local

Na noite de 10 de novembro de 2019, por volta das 22 horas, dois jovens, de 19 e
21 anos, se envolveram em um grave acidente de trânsito envolvendo uma
motocicleta e um caminhão, na Av. Luiz Cardoso Pinto (MG-290), próximo ao antigo
“radar dos pijamas”. A passageira da motocicleta, L.C.S, 21 anos, informou que
estava com E.L.A, 19 anos, e que ambos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas
em um bar. Que em determinado momento, a passageira da motocicleta solicitou ao
condutor da motocicleta, E.L.A, para que a levasse em casa. No trajeto, disse que
em uma conversão, foram atingidos por um caminhão de cor vermelha. Que populares
à encaminharam ao Hospital Monsenhor Pedro Cintra, em Borda da Mata/MG,
apresentando escoriações no braço. O condutor da motocicleta entrou em óbito no
local. A perícia compareceu e realizou os serviços de praxe.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA
MATA: 190 e 35-99829-1493.

Atenção Clientes da Gráfica e do Jornal Tribuna
Popular: No mês de dezembro, só há uma edição
do jornal no dia 12/12 e a Gráfica fecha para
férias coletivas no dia 13/12. Portanto, parceiros
amigos, façam seus pedidos com antecedência.
Muito Obrigado!!!

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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Outubro Rosa: Unidades de Saúde dos Distritos Sertãozinho e Cervo promovem eventos para as mulheres

A prevenção e o cuidado com a saúde devem acontecer o ano inteiro, mas é em outubro que as mulheres são convidadas a prestar mais atenção na saúde com a campanha nacional Outubro Rosa, em especial,
na prevenção do câncer de mama e de colo do útero.
Na Unidade Básica de Saúde do distrito do Sertãozinho, a equipe da Estratégia Saúde da Família preparou diversas atividades para as mulheres. No dia 29/10, a fim de trabalhar a autoestima, a enfermeira Aline
Siqueira, por meio de parcerias, ofereceu máscaras faciais de argila e também ministrou junto com o médico da UBS, Dr. Efraim, uma palestra sobre saúde da mulher. No dia 30/10, os eventos continuaram com um
bate papo com a nutricionista Isadora Ribeiro Vieira e com uma sessão de meditação com a terapeuta Haline Lopes. Nos dois dias, as participantes também tiveram um café especial.
No distrito do Cervo, a enfermeira Gabriela Almeida também realizou uma roda de conversa, no dia 30/10, para as mulheres da comunidade para levar informações de prevenção.

Nova sala de odontologia do Sertãozinho em
Borda da Mata já atende moradores 25 de outubro
Começou a funcionar no dia 25 de
outubro, no distrito do Sertãozinho a
nova sala de odontologia que vai
atender a região. O espaço foi todo
reformado e ganhou equipamentos
novos em uma parceria da Prefeitura com
a associação de moradores do distrito e
apoio dos vereadores locais.
”A gente sabe que dois dias de
atendimentos aqui suprem a demanda.
Nós estamos iniciando aqui com a Dra.
Thaís, na terça-feira, e, posteriormente,
assim que forem feitos alguns ajustes
de horários, teremos mais um dia
inteiro”, explica o coordenador do setor
de odontologia, Leandro Antunes Lima.
A sala foi entregue oficialmente à
comunidade durante um café da manhã
do qual participou servidores,
representantes da associação,
vereadores e moradores. Antes de o
novo espaço ser inaugurado, a
comunidade era atendida em uma
unidade móvel que, depois de anos de
uso, já estava em condições precárias.
“É um dia muito feliz para todos nós.
Durante vários anos, a comunidade era

atendida em um trailer, que muito serviu,
mas trazia dificuldades para os
profissionais e para os moradores.
Agora, com a união do Executivo,
Legislativo e associação de moradores,
conseguimos inaugurar essa sala com
uma cadeira novinha em folha,
equipamento de Raio-X. Novas
acomodações que muito vão beneficiar
a população”, lembrou o prefeito André
Marques.

Representantes da comunidade,
servidores da saúde, vereadores e o
prefeito ressaltaram a importância da
união entre poder público e moradores
para garantir realizações como essa, que
levam benefícios diretos para a
população. Os vereadores Roberto e
Carlão participaram da entrega da sala.
Também marcou presença Antônio
Feliciano, representante da Associação
de Moradores locais.

Agentes de combate a endemias realizam
levantamento de focos do mosquito transmissor
da Dengue em 13 bairros de Borda da Mata

Todo ano, pelo menos três vezes, os
agentes de combate a endemias da
Secretaria Municipal de Saúde realizam
o Liraa - Levantamento Rápido do Índice
de Infestação por Aedes Aegypt. O
levantamento trata-se de uma busca que
ajuda a mapear os locais com altos
índices de infestação do mosquito e que,
consequentemente, alerta sobre os
possíveis pontos de epidemia da
doença. A metodologia foi desenvolvida
em 2002, pelo Ministério da Saúde, para
atender a necessidade dos gestores e
profissionais que trabalham com o
programa de controle da dengue.
Em Borda da Mata, durante os dias 14
a 23 de outubro, 13 bairros foram
selecionados aleatoriamente pelo
sistema para o mapeamento. A enfermeira
responsável pela Vigilância em Saúde,
Grazieli Siqueira, explica que de todos
os bairros pesquisados, foram
encontradas larvas do mosquito
transmissor de doenças apenas no
bairro Santa Cruz “piscinas e recipientes
como cocho de animais tem sido os

principais locais de disseminação das
larvas do mosquito. É importante
ressaltar que a atenção de cada morador
em seus quintais e terrenos é essencial
para o combate ao mosquito”.
A partir da informação obtida
pelo Liraa, os agentes têm subsídios
para tomada de decisão e para a
priorização de áreas de atuação bem

como das estratégias a serem utilizadas
para eliminação, além de atuar na
conscientização da população, que já
está bastante atenta às questões de
combate aos criadouros do mosquito.
O mosquito Aedes Aegypt é
transmissor das seguintes doenças:
Dengue, Chikungunya, Zika e Febre
amarela.

Destaques do Projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’
em Borda da Mata recebem certificado e são
premiados com ida ao Cinema
Os alunos-atletas que foram destaques
no 3° bimestre do projeto ‘Bom de Bola,
Bom na Escola’ receberam o certificado
de mérito e o prêmio pelo desempenho:
uma ida ao cinema, em Pouso Alegre.
Ao todo, 24 jovens, entre os 170 que
hoje integram o projeto, foram
contemplados.
Para chegar aos destaques do
bimestre, as escolas da rede municipal
levaram em conta a frequência escolar,
as notas obtidas pelos estudantes e
rendimento escolar, desempenho como
atleta, frequência nos treinos e
desenvolvimento nas competições.
Escola Municipal Antônio Marques da
Silva
Alunos:Ryan Rossi; Maria Cecília
Santos; Nicky Higor; Willian Ramos
Escola Municipal Francisco de Souza
Costa
Alunos: Otávio Rosa; Mário H.
Machado; Fábio Rumoaldo; Marcelo S.
Matos
Colégio Nossa Senhora do Carmo:
Alunos: Vitor G. Figueiredo; Fellipy
Reis;

Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos
Alunos: João Borges; Felipe Totti;
Leandro Olímpio; Rhian Felipe; Giulia
Guedes;
Kalleb l. Gomes
Cemei
Aluno: João Jardins
Gelam
Alunos: Janaína Figueiredo; Gabriel
Brandani;
Desempenho como atleta:
Vanessa Silva; Lidiane Silva; Eder
Gouvea; Thomás A. Almeida
Sobre o projeto ‘Bom de Bola, Bom
na Escola’
O projeto ‘Bom de Bola, Bom na
Escola’ é uma iniciativa do
Departamento Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer que aposta na
complementação entre as áreas de
esporte e educação como forma de
incutir nos alunos valores como
disciplina, espírito coletivo e dedicação.
O público-alvo do projeto, iniciado em
2017, são crianças de 6 a 17 anos.
Atualmente, 170 alunos já integram a
iniciativa. Com a condição de ter bom

desempenho e comportamento exemplar
na escola, eles participam da escolinha
de futebol mantida pela Prefeitura de
Borda da Mata.
São seis aulas semanais no Estádio
Municipal. Elas são divididas em dois
turnos, da 9h às 11 e das 14h30 às 18h,
sempre às segundas, quartas e sextasfeiras.
O resultado é a formação de atletas de
grande desempenho em campo, na escola
e no convívio social.

Roda de conversa orienta mulheres
da região do Santa Cruz em Borda
da Mata sobre prevenção ao câncer
de mama e do colo do útero
Como parte das ações de
conscientização do Outubro Rosa, em
Borda da Mata, a Unidade Básica de Saúde
do Bairro Santa Cruz reuniu mulheres da
região para uma roda de conversa no dia
23 de outubro.
No bate-papo comandado pela
enfermeira Nara Caetano, as mulheres
receberam orientações sobre hábitos do
seu cotidiano que podem contribuir para
evitar doenças como o câncer de mama e
de colo do útero, além de permitir uma vida
mais saudável.
“Os estudos mais recentes indicam que
a alimentação saudável e o estilo de vida
estão diretamente ligados ao aparecimento
e ao prognóstico dos tratamentos de
câncer no modo geral. Então, é muito

importante que a população tenha
consciência disso e possa trabalhar para
mudar esses hábitos”, aponta a enfermeira
Nara Caetano.
Outro ponto importante da roda de
conversa foram as orientações sobre o
autoexame, afinal o diagnóstico precoce
aumenta consideravelmente as chances
de cura.
“Elas foram orientadas a estar
escolhendo um dia do mês, se ainda
menstruarem sempre depois da
menstruação, para estar apalpando as
mamas em busca de algum nódulo, alguma
diferença na mama. E receberam um
calendário para elas irem anotando os
achados e a gente ir conversando durante
o ano”, conta.

Mulheres no
Bairro Santa
Cruz

Mulheres participam de
Dia da Beleza promovido
pelo CRAS de Borda da Mata
O Dia da Beleza do Cras de Borda da
Mata aconteceu dia 23/10, com o intuito
de proporcionar um dia de cuidado e
atenção para o bem-estar das mulheres
atendidas pelo Cras. De acordo com a
coordenadora do Cras, Marcela
Machado, as atividades preparadas
foram todas voltadas para a valorização
da mulher, realizadas neste mês por conta
da campanha Outubro Rosa, que chama
a atenção para o cuidado com a saúde
da mulher. “Foi um dia muito especial,
pois esse é o objetivo do Cras: é a troca
de experiências, a vivência com outras
pessoas, trabalhamos criar vínculos e
despertar o interesse da sociedade nos
serviços e ações do Cras é um marco
que estamos atingindo por estabelecer
esta confiança entre as pessoas
atendidas pela equipe.”
Entre as ações do Dia da Beleza,

dinâmicas com a estagiária de psicologia
Larissa Monteiro e a coordenadora
Marcela. Os profissionais André Leite e
Jefferson Souza realizaram escova e
maquiagem nas participantes para
realçar a beleza que muitas vezes fica
escondida na correria do dia a dia. Para
a participante Débora Freitas, desde que
começou a participar do Grupo de
Mulheres do Cras, notou que ficou mais
atenciosa para a própria saúde e bemestar “a ajuda dos profissionais é muito
importante, pois ativa a autoestima e nos
dá força para começar a praticar
exercício físico, por exemplo. Se a gente
está bem com a gente, fica mais fácil
cuidar da família também.” As mulheres
também participaram de uma sessão de
fotos em um cenário preparado pela
decoradora Dani Guedes, que também
decorou o espaço.

Dia de Beleza no CRAS

Estudantes no
Shopping em Pouso
Alegre para ir ao
Cinema
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Loja Mattos Calçados é inaugurada em Bom Repouso

Secretaria de Saúde de Bom Repouso

No dia 06 de novembro foi inaugurada na cidade de Bom
Repouso mais uma Loja de Calçados Mattos.
Os responsáveis pela nova loja agradecem a recepção de toda a
população de Bom Repouso, também aos clientes e visitantes que
foram prestigiar a inauguração. “Nós nos sentimos muito bem
acolhidos aqui e aproveitamos para convidar quem ainda não veio,
que venham conhecer nossa loja, com bastantes novidades,
lançamentos, promoções e também trabalhamos com crediário”,
diz a Gerente.
A Mattos Calçados em Bom Repouso está localizada na Rua
Padre Florentino, 184, centro e está aberta de segunda a sábado,
sendo que durante a semana fecha às 19h e sábado às 18h.

Inauguração da Mattos Calçados em Bom Repouso

Bom Repouso realiza Evento “Expoflora
da Mata” com diversas atrações em três dias
Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a
cidade de Bom Repouso sediou um
grande evento que foi o “1º Expoflora
da Mata” que consiste em uma exposição
de flores e plantas ornamentais , como
rosas, orquídeas, begônias, gérberas e
violetas.
O evento foi na Praça Coronel Ananias
de Andrade e houve Praça de

Alimentação, work shop de noivas,
desfile das lojas e shows ao vivo com
destaque para o dia 25, quando houve a
apresentação da dupla Guto e Moraes.
Segundo a responsável pelo
Departamento de Turismo, Talita
Bertolacini, houve uma parceria com a
Loja Lê Brumalê da Alexsandra, com
trajes para padrinhos, noivos, pagens e

vestidos para madrinhas, damas e
noivas. Talita afirma ainda que o Desfile
foi maravilhoso e aproveita para
agradecer todos os envolvidos.
“Estamos nos esforçando ao máximo
para cada vez mais trazer lazer e
diversão para a nossa população. Muito
obrigado a todos”, finaliza Talita
Bertolcini.

“PAPREVV” - “Palestras de
Prevenção e Valorização da Vida”
Familiares de Dependentes Químicos
( Coodependendes ).(As influências da família no
processo de tratamento do dependente químico.)
A dependência química nos dias de
hoje é um dos maiores males da
humanidade. O uso abusivo das drogas
podem gerar muitas consequências
desde alterações comportamentais,
cognitivas, fisiológicas e principalmente
comprometer as funções ocupacionais.
O dependente químico acaba perdendo
sua capacidade de manter o uso das
drogas sob controle e começam a surgir
problemas profissionais, sociais e
principalmente familiares.
Desse modo a dependência química
afeta também os familiares, podendo
desestruturar e causar desequilíbrios em
todo o âmbito familiar, assim necessitase uma maior compreensão sobre os
processos que influenciam o uso de
drogas e a participação da família no
processo de reabilitação.
Tratar a família do dependente
químico é fundamental para dar apoio a
eles durante o período de tratamento,
ajudando na evolução dos quadros
psíquicos e físicos e na sua reinserção
social e familiar que são um dos
principais objetivos após
o tratamento. O apoio da
família é importante neste
processo,
pois
a
recuperação
do
dependente químico é
favorecida com ajuda dos
familiares.
Quando um indivíduo se
torna dependente químico
ele acaba perdendo seu
papel ocupacional, suas
habilidades e muda seu
comportamento, o que
ocasiona falta de rotina em
sua vida e nas atividades
de vida diária e trabalho
ocasionando
uma
desestrutura familiar.
Estamos a disposição
dos
familiares
de
“Dependentes Químicos”
para orientar, ajudar, trazer
ao conhecimento de vocês

os efeitos catastróficos do álcool e das
drogas, prevenir, cuidar e principalmente
mostrarmos o caminho para se tratar esse
mal. O tabu “Dependência Química”
deve ser banido de nossas vidas.
Devemos sim.... Discutir sobre, aprender
sobre, falar sobre, perguntar sobre,
saber e encarar de frente essa maldita
doença, que destrói não só ao
dependente, como também destrói as
famílias que tanto sofrem por amar seus
entes queridos. Ajudaremos vocês a
encarar de frente essa situação. Com
Deus em primeiro lugar, as palestras, as
reuniões e o tratamento, traremos de
volta seu ente querido limpo e pronto
para seguir sua vida na paz, no amor, na
fé e na esperança. Deus os abençoe.
Dúvidas, perguntas, orientação,
visitas, remoção e capitação de
Dependentes Químicos - ligue - (35)9
9763- 1716 - Alessandro Crispim
Andrade.
PAPREVV - “Nosso foco, nossa
missão. Salvar vidas”

