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Turismo: Rota de Aventura em Borda da Mata tem três percursos sinalizados
CONVOCAÇÃO
LOTEAMENTO DONA ZECA
Visando tentar a regularização de outorga
de escritura dos lotes comprometidos a
venda do Loteamento residencial Dona Zeca,
realizados desde 1981, para se apurar todos
os adquirentes que ainda não receberam
escritura definitiva, ou que a tendo recebido
não conseguiram averba-la em virtude de
restrição objeto de ordem judicial,
convocamos todos os que tenham adquirido
lotes através de compromisso particular de
compra e venda, que entrem em contato com
o Sr. Carlos Narcy da Silva Mello, fone
1 1 . 9 9 9 7 2 . 2 6 7 2 . e - m a i l
carlos@silvamello.adv.br, endereço Rua Raul
Cobra nº 30, Centro de Borda da Mata,
trazendo cópia do contrato de compra e
vendo e comprovantes de pagamento.
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Secretaria de Saúde de Senador
José Bento homenageia médicos
que atuam no município pelo “Dia
do Médico” -18 de outubro

Lei nº 2.205/2019 institui 20 de novembro
como feriado municipal em Borda da Mata
A Lei Municipal nº 2.205 de 30 de
dezembro de 2019 institui o dia da
Consciência Negra, 20 de novembro,
como feriado municipal. A Câmara de
Vereadores aprovou e o Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições
legais, sancionou e promulgou a lei que
inclui a data no calendário
municipal. O Decreto Municipal 4.334 de
14 de julho de 2020, inclui a data de 20
de novembro ao calendário de feriados
e recessos anuais em Borda da Mata.
Confira a lei:
LEI Nº. 2.205/2019, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2019.
“Institui o dia da consciência negra,
20 de novembro, como feriado
municipal”.
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe
foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído como feriado
municipal o Dia da Consciência Negra,

celebrado anualmente em 20 (vinte) de
novembro, cuja data será incluída no
calendário municipal de Borda da Mata.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 30 de dezembro
de 2019.
André Carvalho Marques
Prefeito Municipal

Departamento Municipal
de Saúde Tocos do Moji
Esse nome MÉDICO pulsa Vida!
Nós da Secretária de Saúde de
Senador José Bento, parabenizamos
todos os médicos pelo seu dia. Neste
dia 18 de outubro. Em especial aos
nossos Médicos da UBS de Senador
José Bento:
Dr. Pedro Paulo - Clínico Geral; Dr.
Petrus Texeira - Médico PSF; Dr. Romar
– Urologista; Dr. Leandro –
Mastologista;
Dr.
Nelson
Cardiologista; Dra. Maria Cláudia –
Ginecologista; Dra. Fernanda – Pediatra;

Dra. Janaína -Nutricionista do Nasf;
Dra. Andréia - Fonodiologa do Nasf;
Dra. Danielle - Psicóloga do Nasf; Dra.
Bruna -Fisioterapeuta do Nasf; Dra.
Angélica - Fisioterapeuta; Dra. Leonice
– Psicóloga; Dra. Darlene – Dentista;
Dra. Larissa – Dentista.
Obrigado por cuidarem da nossa
População com tanto Amor, Carinho e
Dedicação.
Secretaria Municipal de Saúde
Senador José Bento

Eleições 2020

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - (35)9 9910-8233

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

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

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

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

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

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

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

Uma das maiores democracias do mundo está pronta para escolher prefeitos e vereadores em mais de
5.500 municípios. Os números são mesmo gigantescos; o Brasil tem quase 150 milhões de eleitores aptos a
votar e eles vão encontrar sessões eleitorais com marcação no piso para manter o distanciamento social e
mesários usando equipamentos de segurança. Não vai faltar álcool gel para o eleitor usar antes de votar e ao
sair da cabine.
A Justiça Eleitoral não tem dúvidas de que a votação seráa segura, mas ressalta que a participação de
cada eleitor é fundamental. Uma das orientações é a seguinte: é muito importante confirmar ou até reconfirmar
o local de votação antes de sair de casa para evitar deslocamentos desnecessários no dia da eleição.
Em todo o país existem zonas e sessões eleitorais que mudaram de local por causa da pandemia ou porque
escolas entraram em reforma.
A consulta do local de votação é muito simples: pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral pelo
nome, número do título ou CPF do eleitor. Nos três casos, é preciso fornecer a data de nascimento e o nome
da mãe.
O eleitor também pode fazer a consulta pelo whatsApp automatizado do TSE, no número (61) 96371078. É só entrar e marcar a opção 6.
“Todo o nosso esforço ficará comprometido se as pessoas também não fizerem a sua parte. Para que elas
compareçam sem nenhum tipo de companhia que não seja imprescindível, lógico, para que elas exerçam seu
direito de voto. Mas que saiam de casa sabendo o local de votação, levando a sua caneta, o número dos seus
candidatos. Porque, da nossa parte, há todo empenho para que o processo de votação, ele vai ser muito
rápido”, afirma Cláudio Brandão de Oliveira, presidente do TER-RJ.
Mesmo com o desafio da pandemia, o número de mesários que se inscreveram para trabalhar nas eleições
municipais triplicou, segundo o TSE.
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Turismo: Rota de Aventura em Borda da Mata tem três percursos sinalizados

Trabalho conjunto da Prefeitura com
o Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata envolveu representantes
de associações, entidades, grupos e
empresários para estruturar o
desenvolvimento econômico e social em
Borda da Mata, por meio do turismo.
Entre as ações, a demarcação de rotas
para atrair e orientar, tanto o visitante
quanto o bordamatense para visitar
Borda da Mata. Borda da Mata conta
com cinco rotas: Rota Religiosa, Rota
da Cidade, Rota Gastronômica, Rota da
Moda e Rota de Aventura. Nessa última
foram sinalizados três percursos para dar
início à Rota de Aventura.

As trilhas, estradas e caminhos
propícios para percorrer a pé, de
bicicleta, de moto ou de carro off road
organizadas em roteiros para permitir a
contemplação da natureza em terras
bordamatenses. Três trilhas foram
sinalizadas: Pesqueiro/Cruzeiro (21km),
Volta do Darney (25km) e Pedra do Retiro
(25km).
Pedra do Retiro – Considerando a
Praça Nossa Senhora do Carmo como
ponto de partida, descer para a Avenida
João Olivo Megale e seguir para o bairro
Santa Cruz. A partir daí, o trecho é
sinalizado. O turista vai passar pela
Ponte de Zinco (seguir a esquerda, na

estrada para o Bairro dos Marianos).
Seguir a direita, na estrada para o Bairro
da Grota Rica. Trevo do Bambuçu
(Seguir a esquerda, na estrada para o
Bairro da Grota Rica. Subir a esquerda,
logo após o casarão (início do trecho
off road). Pegar trilha à esquerda
(somente a pé). Por fim, a Pedra do Retiro
que fica na tríplice divisa dos municípios
de Borda da Mata, Congonhal e Senador
José Bento. Nível intermediário de
dificuldade (ida e volta são cerca de 25
Km, com 500 metros de ganho de
elevação e altitude máxima de 1.150
metros).
Volta do Darney - Percurso já

conhecido de muitos ciclistas, um
convite para desbravar a beleza rural de
Borda da Mata com uma pitada de
história. Conhecido como Volta do
Darney, o passeio tem aproximadamente
20 km e começa pelo bairro São Benedito,
sentido bairro Santa Cruz, passa pela
Ponte de Zinco, passa pelo Gaspar e
depois no bairro Areião, onde está
localizada a propriedade do Sr. Darney,
que tornou referência neste caminho. A
volta acontece pela antiga linha do trem
até alcançar de novo o bairro Santa Cruz.
Trecho sinalizado a partir do bairro
Santa Cruz.
Pesqueiro/Cruzeiro
–

Aproximadamente 20km em uma volta
cheia de aventura e contemplação. A
partir das praças centrais, segue para
a Avenida João Olivo Megale, sobe o
morro da Apae/Asilo, em direção ao
Pesqueiro São Mateus – início da
estrada rural. Segue estrada do bairro
Mascate até o Açude – referência Sítio
Toca da Coruja. Segue para o bairro
Palma, atravessa o asfalto em direção
ao bairro Contendas. Entrada para o
Santo Cruzeiro, um dos principais
pontos naturais de Borda da Mata, com
uma vista incrível. De lá, desce para
as praças centrais. (Ainda sem as
placas).

Vacinação contra poliomielite, sarampo e atualização de
caderneta vai até 20 de novembro em Borda da Mata
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou no
dia 05 de outubro e iria até 30 de outubro, mas foi prorrogada até 20 de
novembro, pois, em todo o país, a meta ainda não foi atingida. Em Borda
da Mata, a meta entre os menores de 5 anos, é vacinar 794 crianças; até o
dia 05/11 (apuração desta matéria), foram vacinadas 522 crianças (66%).
A multivacinação para atualização da caderneta para crianças maiores
de 5 anos até os adolescentes também continua. De acordo com a
enfermeira responsável, Grazieli Siqueira, muitos adolescentes de 11 e 12
anos estavam em falta com a vacina ACWY (vacina que entrou no
calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), a qual protege
contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria
meningococo dos tipos A, C, W e Y.) entrou esse ano para.
Até a data de apuração (05/11), 165 adolescentes de 10 a 14 anos atualizam
o cartão de vacinas. Já a vacina HPV é realizada em meninas de 9 anos.
Foram vacinadas 39 meninas.
SARAMPO PARA ADULTOS (20 A 49 ANOS)
A campanha continua também para a vacina contra sarampo. O públicoalvo da campanha são os adultos de 20 a 49 anos, exceto gestantes. A
vacina é importante independente do histórico vacinal, mesmo que já tenha
tomado em campanhas passadas, pode fazer.
FEBREAMARELA
A vacinação contra Febre Amarela voltou a ter um reforço com 4 anos.
Então se a pessoa tomou uma dose só e tinha menos de 5 anos, precisa
fazer uma dose de reforço.
A Sala de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata
está localizada na UBS do Centro. Horário de funcionamento: 7h às 15h30,
de segunda a sexta-feira.

Artistas cadastrados em Borda da Mata
podem pleitear premiação da Lei Aldir
Blanc até o dia 16 de novembro
A lei federal 14.017/2020, chamada de
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc,
prevê apoio emergencial ao setor
cultural diante do estado de calamidade
pública decretado pela União em função
da pandemia da Covid-19. Diante da
demanda municipal, a Prefeitura de
Borda da Mata, com o apoio do
Conselho Municipal de Política Cultural,
trabalhou todos os requisitos e
conseguiu captar o valor disponível de
R$ 162.722,90.
O edital de premiação foi publicado
no dia 29 de outubro e vai receber as
propostas dos artistas cadastrados na

etapa do mapeamento cultural até o dia
16 de novembro. Todos os requisitos
para receber a premiação, bem como a
contrapartida de cada categoria
constam no edital, que pode ser
acessado
no
site
www.bordadamata.mg.gov.br e também
no mural de publicações, na recepção
da Prefeitura.
O mapeamento cultural (cadastro
digital), recebeu cerca de 50 inscrições.
No edital, serão contempladas 47
propostas, entre as categorias música,
teatro, artesanato, artes plásticas,
fotografia, literatura, dança e capoeira.

Prefeitura de Borda da Mata
arrecada R$ 402.585,00 em
leilão de sucatas e veículos
Prefeitura de Borda da Mata arrecada
R$ 402.585,00 em leilão, R$ 134.215,00 a
mais em relação ao valor estimado. Só
não foi arrematado um lote de sucata com
aparelho de ultrassonografia, estimado
em 16 mil reais. Todos os demais lotes de

A beleza da vida está em suas falhas. Você aprende a lidar com os
problemas, tornando-se mais forte a cada dia. Não se esqueça de
quem você é e siga o seu coração. Omar Khayyam

sucatas e veículos classificados como
inservíveis foram vendidos.
No período de 30 dias, após a
efetivação do pagamento, os
compradores devem retirar as
mercadorias.
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Polícia Militar apreende veículo por
licenciamento atrasado no bairro Santa Cruz
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Avenida João Olivo Megale em Borda da
Mata recebe segunda etapa de recapeamento

No dia 24 de Outubro, no bairro Santa Cruz, durante operação batida policial foi
abordado o veículo VW/Voyage e após solicitar ao condutor os documentos de
porte obrigatório , o condutor apresentou CRLV exercício ano 2018, sendo verificado
no sistema constava exercício em atraso. Diante o exposto, foi acionado o guincho
credenciado que fez a remoção do veículo e lavrado 01 notificação.

Polícia Militar prende moradora por
perturbação do sossego alheio no bairro Santa Rita
No dia 24 de Outubro, no bairro Santa Rita, a PM foi acionada pela vítima, o qual
alegou que na sua rua estaria ocorrendo uma festa de aniversário com música ao
vivo e que estaria perturbando o sossego alheio e de sua família. Relatou ainda que
há aproximadamente 45 dias teve uma conversa com os seus vizinhos da perturbação,
e sobre as constantes festas ocorridas no local e pediu para que cessassem as
perturbações, porém na presente data estava ocorrendo uma nova festa com show
ao vivo e músicas de alto volume atrapalhando seu sossego alheio, sendo assim
solicitou a presença policial para o registro de ocorrência e lavratura do termo
circunstanciado de ocorrência (T.C.O). Diante disso, a PM deslocou ao local dos
fatos onde foi presenciada pela equipe policial uma festa com show ao vivo, sendo
feito contato com a proprietária do imóvel, sendo ela informada sobre a contravenção
penal de perturbação do sossego alheio presenciado e que a vítima solicitou o
presente registro, então foi encaminhada ao quartel PM de Borda da Mata para
lavratura do T.C.O.

Polícia Militar prende motociclista por
dirigir embriagado no bairro São Benedito
No dia 27 de Outubro, no bairro São Benedito, durante operação lei seca a PM
visualizou o condutor de uma motocicleta Suzuki 125cc perder o controle direcional
e cair ao solo, momento em que foi abordado, sendo constatado que o condutor
estava com fortes sinais de embriaguez e não possuía carteira nacional de habilitação
(C.N.H), ao ser convidado a se submeter ao teste do etilômetro, não foi capaz de
compreender o que foi dito pela equipe policial. Diante da negativa ao teste do
etilômetro, o autor foi encaminhado ao pronto socorro municipal onde o médico de
plantão diagnosticou a sua embriaguez. O autor foi preso e conduzido a delegacia
de Polícia Civil para as demais providências. Foram lavrados 02 AIT e o veículo
apreendido e encaminhado ao pátio.

Polícia Militar prende menor de idade por
tráfico ilícito de drogas no bairro Santa Edwiges
No dia 29 de Outubro, no bairro Santa Edwiges, a PM durante operação batida
policial deparou com um menor de idade, de apenas 15 anos, o qual demonstrou
nervosismo ao avistar a viatura policial e levou a mão à boca, dando veemente
indício de que havia escondido algum objeto. O indivíduo foi abordado e durante
busca pessoal foi localizado dentro de sua boca 01 invólucro plástico contendo 14
pedras de substância análoga à crack. Diante disso o menor infrator foi apreendido
em flagrante delito e encaminhado ao pelotão da Polícia Militar juntamente com sua
genitora para confecção do Reds e posteriormente foi apresentado na delegacia de
Polícia Civil.

Polícia Militar prende motorista por dirigir sob efeito
de substancia psicoativa(maconha) no bairro Amoreiras
No dia 29 de Outubro, no bairro Amoreiras, durante operação lei seca a PM
deparou com o condutor do veículo VW/GOL fumando um cigarro, ao perceber que
seria abordado jogou o cigarro ao solo, tendo posteriormente ele alegado que
estava fumando maconha e que havia jogado o cigarro ao chão. No momento em
que abordamos o condutor foi constatado que estava com olhos vermelhos, forte
odor de maconha, fala desconexa e dispersa. Foi encontrado com autor também
uma bucha de substância análoga a maconha e um dichavador com resquícios da
substância análoga a maconha. Ao ser convidado a submeter-se ao teste do
etilômetro o condutor negou a fazer o teste e disse não fazer uso de bebida alcoólica.
Diante da não realização ao teste com etilômetro o autor foi encaminhado ao pronto
socorro municipal onde o condutor confirmou ao médico de plantão que estava
fazendo uso de droga na condução do veículo. Diante disso, foi dada voz de prisão
ao autor pelo crime de trânsito e posteriormente conduzido a delegacia de Polícia
Civil para demais providências. Foram lavrados 02 AIT.

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

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

Umas
das
avenidas
mais
movimentadas de Borda da Mata teve
um importante trecho recapeado. A
Avenida João Olivo Megale recebeu
recapeamento em asfalto, além de placas
de sinalização, faixas elevadas para
passagem de pedestres e rampas de

acesso.
O processo teve início em março de
2020, quando o recurso foi captado junto
ao Governo de Minas. Durante esse
período é montado todo o processo de
execução,
projeto,
planilhas,
orçamentos até que a licitação aconteça

para contratação da empresa
responsável pela obra. O valor investido
foi de R$ 153.100,24.
Os bloquetes que estavam na avenida
foram reutilizados para calçamentos de
outras ruas em Borda da Mata que ainda
não contavam com pavimentação.

Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 17/2020
“Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do município de Borda da Mata/MG e dá
outras providências”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do Município de Borda da Mata,
diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar, em nível municipal,
todas as ações de Proteção e Defesa Civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.
Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I - Defesa Civil: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres
e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social.
II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;
III - Situação de Emergência: Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o
comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.
IV - Estado de Calamidade Pública: Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.
Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio
com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Proteção e Defesa Civil.
Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC constitui órgão integrante do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC.
Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de:
I - Coordenador
II - Conselho Municipal
III - Secretaria
IV - Setor Técnico
V - Setor Operativo
Art. 6º - O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar
as atividades de Proteção e Defesa Civil no município.
Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino, noções gerais sobre
procedimentos de Proteção e Defesa Civil.
Art. 8º - O Conselho Municipal será composto pelo Presidente, representantes das secretarias municipais, representantes
da sociedade civil e outras entidades interessadas em colaborar (ONG’s, entidades privadas e etc).
Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem
prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.
Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos
assentamentos dos respectivos servidores.
Art. 10º - O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil será indicado pelo Chefe do Executivo dentre o quadro
de servidores efetivos.
Art. 11º - Fica criada no âmbito da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de Borda da
Mata a Unidade Gestora de Orçamento.
Art. 12º - Esta Unidade Gestora de Orçamento fará uso do Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido
em parceria com o Banco do Brasil e Controladoria Geral da União (CGU), que tem como objetivo dar mais agilidade,
celeridade e transparência aos gastos de recursos liberados pela União para ações de socorro, assistência às vítimas e
restabelecimento de serviços essenciais.
Art. 13º - Caberá sua gestão ao titular da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município de Borda da Mata.
Art. 14º - O titular da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil terá como atribuições:
I - Abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco do Brasil, onde será assinado um Contrato para operação do cartão;
II - Gerir os gastos com o Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil;
III - Inscrever a COMPDEC no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ próprio, vinculado ao CNPJ
do Município, bem como realizar qualquer trâmite burocrático para a implantação e funcionamento do COMPDEC;
IV - Cadastrar ou descadastrar o nome dos portadores do Cartão devendo ser pessoa física, servidor ou ocupante de
cargo público;
V - Prestar contas junto ao Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
quando utilizado o Cartão por todos os portadores, juntamente com todos os documentos comprobatórios de despesas,
bem como a todo órgão de fiscalização, respondendo judicialmente e extrajudicialmente pela verba utilizada.
Art. 15º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a criar o fundo especial para a Proteção e Defesa Civil.
Art. 16º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, mediante Decreto, as atribuições e
competência da Unidade aqui instituída, e proceder às alterações que achar necessárias na estrutura administrativa da
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil respeitada às normas legais pertinentes à Estrutura Administrativa da Prefeitura
do Município de Borda da Mata/MG.
Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 23 de junho de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Se você pensar muito no dia de ontem, perderá a maior parte do dia de hoje. Desfrute da
simplicidade e incerteza da vida. Aproveite o amor que a vida lhe oferece todos os dias e
ignore os pensamentos pessimistas. Seja feliz do seu jeito!
George Bernard Shaw

5

TRIBUNA POPULAR

Novembro Azul e a importância
do diagnóstico precoce do
câncer de próstata
O câncer de próstata é a neoplasia
sólida mais comum e a segunda maior
causa de óbito (oncológico) no sexo
masculino. É o câncer mais incidente nos
homens (excetuando-se o câncer de pele
não melanoma) em todas as regiões do
Brasil. Atualmente, é feito um
diagnóstico de câncer de próstata a cada
7 minutos e registra-se um óbito pela
doença a cada 40 minutos. Trabalhos
científicos mostram que 25% dos
portadores de câncer de próstata morrem
devido a doença e 20% dos pacientes
são diagnosticados em estágios
avançados.
Quando os sintomas começam a
aparecer, 95% dos casos já estão em fase
adiantada. Não é possível evitar a
doença, mas é possível diagnosticá-la
precocemente e, desse modo, as chances
de cura são superiores a 90%. Os
números apresentados justificam a
necessidade de um acompanhamento
com o Urologista a partir da quarta
década de vida.
Segundo dados do Instituto Nacional
do Câncer (INCA), estima-se que haverá
mais de 65.840 novos casos no Brasil,
enquanto nos Estados Unidos, segundo
a Sociedade Americana do Câncer, a
estimativa é de 191.930 novos casos e
33.330 óbitos este ano.
É considerado um câncer da terceira
idade, isto é, em três quartos dos casos
no mundo, manifesta-se a partir dos 65
anos. O aumento da incidência no Brasil
pode ser justificado pela evolução dos
métodos diagnósticos (exames), pela
melhoria na qualidade dos sistemas de
informação e também e pelo aumento na
expectativa de vida.
O INCA e a Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) destacam a alta
incidência do câncer de próstata e,
assim, ressaltam a importância da
consulta médica, que tem como objetivo
o diagnóstico precoce. Lembramos que,
nos estágios iniciais, a doença não
manifesta qualquer sinal ou sintoma,
justificando assim uma visita ao
consultório do Urologista, que fará um
histórico clínico detalhado somado ao
toque prostático e solicitação de outros
exames necessários, como o PSA
(antígeno prostático específico), que
podem sugerir a suspeita de um câncer.
A confirmação do diagnóstico faz-se por
uma biópsia de próstata.
Os fatores de risco para câncer de
próstata são: idade, raça negra,
obesidade, hábitos alimentares ricos em
gorduras, sedentarismo e fator familiar
(quando se tem um parente de primeiro

grau com câncer de próstata, a
probabilidade é até duas vezes maior; e
para aqueles que tem dois parentes de
primeiro grau, essa probabilidade é até
seis vezes maior).
A SBU recomenda que homens com
mais de 50 anos procurem um Urologista,
para uma avaliação individualizada.
Homens da raça negra ou com parentes
de primeiro grau com câncer de próstata
devem começar aos 45 anos. O
rastreamento será realizado após ampla
discussão de riscos e potenciais
benefícios, em uma decisão
compartilhada com o paciente.
Segundo a SBU, muitos homens têm
“medo” do diagnóstico de câncer, mas
os urologistas enfatizam que a medicina
tem evoluído para proporcionar aos
pacientes tratamentos menos invasivos
e cada vez mais eficazes.
Novidades em exames de imagem são
incorporadas ao cotidiano, como a
ressonância magnética multiparamétrica,
que torna mais precisas as indicações
de biópsias, evitando procedimentos
desnecessários ou o PET CT com PSMA
que pode rastrear doenças metastáticas
de pequeno volume em locais incomuns.
Desse modo, os tratamentos tornamse individualizados a partir da coleta de
dados sobre o tumor, como por
exemplo: seu volume; sua extensão e
grau de agressividade e exames de
imagem. Além de considerar, também,
a idade e perspectiva de vida do
paciente, doenças associadas, valor do
PSA e Toque Retal, no momento do
diagnóstico. Desse modo, evitam-se
tratamentos
agressivos
e
desnecessários para doenças de baixo
risco de progressão.
Todos os homens devem ser
esclarecidos sobre o câncer da próstata
e suas implicações. Jamais podemos
deixar de diagnosticá-lo em homens
saudáveis e, assim, discutir a melhor
opção terapêutica. Deixar o câncer se
manifestar espontaneamente é um
grande risco e causa sofrimento para o
paciente e sua família, considerando a
evolução e potencial agressividade
desse tumor.
* Dr. Marco Aurélio Lipay é Doutor
em Cirurgia (Urologia) pela UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo),
Titular em Urologia pela Sociedade
Brasileira de Urologia, Membro
Correspondente da Associação
Americana e Latino Americano de
Urologia e Autor do Livro “Genética
Oncológica Aplicada à Urologia”.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
UN
A
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.

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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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BOM REPOUSO

Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Repouso alerta as mulheres sobre
a prevenção do Câncer de Mama

Você já fez seu autoexame este mês?
Nos outros meses? Outubro é o mês
dedicado ao combate do câncer de mama
e colo de útero, muito embora sabemos
que a saúde da mulher tem que ser
cuidada todos os dias.

Faça o autoexame, faça sua
mamografia. Nossas unidades estão
aguardando você mulher para fazer seu
preventivo, não só no mês de outubro,
mas em todos os meses do ano.
Ame-se! Previna-se! Cuide-se!

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento realiza 70 exames
preventivos e 80 mamografias
durante Outubro Rosa no município

A Secretária de Saúde de Senador José Bento realizou 70 exames de preventivos
na semana da campanha e 80 mamografias em todo mês de outubro em que o
Secretário Natan Souza acha satisfatório o interesse das mulheres do parabeniza a
todas na prevenção do câncer de mama e colo de útero.

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

