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Em parceria com a Prefeitura
de Borda da Mata, empresa de

educação dá desconto de até 75%
em cursos profissionalizantes

A Escola Brasil Prepara firmou uma
parceria com o município de Borda
da Mata que a permite oferecer
cursos  prof iss ional izantes  com
descontos de 75% para os moradores
da cidade. As condições especiais
são  vá l idas  para  cursos  como
auxiliar de veterinária, auxiliar de
farmácia, auxiliar administrativo e
jurídico, maquiagem profissional e
inglês.

Os interessados podem entrar em

contato com Tom Siqueira, diretor de
expansão da empresa de educação,
pelo telefone (35) 99846-7677 ou pelo
l ink :  h t tps : / / ap i .whatsapp .com/
send?phone=5535998467677. Os
cursos terão duração de seis meses,
carga horária de 60 horas e serão
ministrados no Colégio das Freiras.
Cursos  ofer tados :   Auxi l ia r
administrativo e jurídico; Auxiliar de
veterinária; Auxiliar de farmácia;
Inglês; Maquiagem profissional.

Ambulância nova: Borda da Mata recebe
mais um veículo via emenda parlamentar

Veículo destinado à Secretaria Municipal de Saúde é fruto de emenda parlamentar do deputado federal

Bilac Pinto. Em três anos, articulação política do município garantiu cerca de R$ 3,2 milhões em

emendas que estão sendo destinadas à Saúde, Educação e obras de infraestrutura.

Desembarcou no dia 02 de agosto, em
Borda da Mata mais uma ambulância
novinha em folha. O veículo se soma à
frota do município, que passa a contar
com quatro ambulâncias e uma UTI
Móvel para atender à população. É um
avanço e tanto para a cidade que, em
2017, possuía uma única ambulância em
mau estado de conservação. 

Elevar o nível de atendimento da saúde
em meio à crise econômica atravessada
pelo país e à falta de repasses do Estado
de Minas Gerais foi possível graças à
articulação política do município. A
ambulância que acaba de chegar é fruto
de emenda parlamentar do deputado
federal Bilac Pinto.

Ações como esta garantiram ao
município nos últimos três anos cerca
de R$ 3,2 milhões em recursos que
ajudaram a equilibrar as contas no
momento de dificuldades. Os valores
foram destinados na forma de veículos,

como ônibus, máquinas para obras e a
própria ambulância. Outra parte chegou
na forma de obras importantes.  

Do total de emendas, R$ 1,2 milhão foi
destinado à Saúde, seja na forma de
equipamentos e veículos, seja na forma
de custeio. Mais R$ 1,4 milhão são
destinados a obras fundamentais como
a pavimentação da Rua Agrícola
Monteiro de Carvalho, no bairro Santa
Cruz, e a pavimentação das ruas do
bairro Santa Rita, que deve ter início em
breve, entre outras; e cerca de R$ 500
mil se destinam à Educação.  

Metade das emendas já foram
liberadas na forma de veículos e custeio.
A outra metade já foi empenhada, mas
será paga ao longo dos próximos meses,
seja com a chegada de novos veículos,
seja com o início de obras, como a
pavimentação das ruas do Santa Rita e
de outras vias da cidade e seus
distritos.  

O prefeito André Marques lembra que
as emendas parlamentares chamam a
atenção da população quando são
destinadas a obras e compra de veículos,
mas elas também ajudam a custear
serviços. “Exames, medicamentos e
outros serviços de saúde, por exemplo,
muitas vezes são custeados por
emendas destinadas à Atenção Básica.
Em um momento de pressão nas contas
do município nos ajuda a manter os
serviços essenciais funcionando a
contento”, avalia.

O chefe do Executivo lembra que as
conquistas através das emendas são
fruto da articulação política do
município. “É fundamental trabalharmos
junto aos deputados federais e
estaduais, ao governo de Minas e ao
governo federal.  Diante de todas as
dificuldades, essas emendas nos ajudam
a manter o serviço básico e conquistar
melhorias para Borda da Mata”, conclui. Manutenção da iluminação pública:

50 pontos de Borda da Mata têm
lâmpadas trocadas

A empresa JJ Energia, vencedora da
licitação para manutenção da rede de
iluminação pública de Borda da Mata,
começou a atuar na cidade. Lâmpadas
queimadas ou em mal funcionamento
foram substituídas em cerca de 50
pontos do município nos dias 29 e 30 de
julho.

A partir de agora, a operação de
manutenção da iluminação pública vai
ocorrer a cada 15 dias. “Esse trabalho
de manutenção tende a reduzir bastante
a ocorrência de ruas mal iluminadas”,
avalia o chefe de Gabinete da Prefeitura

Celso Cardoso Arruda. Ele reforça, no
entanto, que os moradores podem ajudar
a identificar os pontos onde há
necessidade de substituição de
lâmpadas.

Como informar a necessidade da troca

de lâmpadas

Para informar a necessidade de trocar
uma lâmpada queimada nos postes da
cidade os moradores podem utilizar as
redes sociais da Prefeitura ou ligar no
telefone 3445-4902. É importante
informar o nome da rua e o número mais
próximo da ocorrência.

Manutenção das estradas rurais que ajuda a
escoar produção de café atua em outros quatro

bairros rurais e no caminho da fé em Borda da Mata
O trabalho permanente de manutenção das estradas rurais segue dando contribuições importantes para os moradores da

zona rural de Borda da Mata. Nos últimos dias, as máquinas e servidores da Prefeitura fizeram melhorias em chegadas e
carreiros de café para ajudar no escoamento da produção de café no bairro do Mogi.

 E não foi só. As estradas dos bairros do
Campo e Boa Vista também passaram pela
rodada de manutenção, com nivelamento
e cascalhamento.

Também foram atendidos o bairro
Marianos, Distrito do Sertãozinho e o
Caminho da Fé. 

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
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Secretaria de Obras realiza
limpeza da Avenida João Olívio

Megale em Borda da Mata

O Depar tamento  de  Obras  da
Prefeitura de Borda da Mata fez o
trabalho de l impeza da Avenida
João Olívio Megale.

Auxiliados por uma máquina e um
caminhão caçamba, a equipe do
d e p a r t a m e n t o  r e a l i z a  t o d a  a
l i m p e z a  d a  a v e n i d a ,  c a n t e i r o
central  e  do córrego que segue
pelo centro da via. Entulho, lixo e
o u t r o s  r e s í d u o s ,  n a d a  p a s s o u
despercebido pelos trabalhadores
da Prefeitura.

Via é alvo de

captação de

investimentos
Enquanto a equipe do Departamento

de Obras se empenha para dar
manutenção na avenida, o prefeito André
Marques corre atrás de recursos para o
seu racapeamento. O projeto já está
pronto e os documentos para receber
emendas parlamentares já foram
protocolados.
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Equipes da escolinha de futebol de
Borda da Mata conquistam vice-

campeonato e dois terceiros lugares
em Festival de Inverno do

Montanhês Clube de Ouro Fino
Ao todo, 56 jovens atletas da cidade, distribuídos em

4 categorias, além do futebol feminino, participaram da

competição com o apoio da Prefeitura

Meninas e meninos da Escolinha de
Futebol da Prefeitura de Borda da Mata
encerraram sua participação no ‘41°
Festival de Inverno José Ceccon Filho,
do Montanhês Clube de Ouro Fino,
com um vice-campeonato e dois
terceiros lugares. Ao todo, 56 jovens
atletas da cidade, distribuídos em 4
categorias, além do futebol feminino,
participaram da competição de futebol
de salão.

Apesar de não ter conquistado o
título, a comissão técnica da escolinha
avaliou positivamente a participação.
“Entramos com cinco categorias na

disputa e todas tiveram um bom
desempenho no geral. Conseguimos ser
competitivos o tempo todo e demos o
nosso melhor para representar o
município”, considera o auxiliar técnico
Luiz Rafael.

Vice-campeonato

Quem chegou mais perto do título
regional foram os garotos da categoria
sub-17, que ficaram com o vice-
campeonato. O futebol feminino e os
garotos da categoria sub-11 ficaram com
a terceira colocação; sub-13 e sub-15
marcaram presença entre as oito
melhores equipes.

Depois do recesso escolar,
cerca de 2 mil alunos voltam
às aulas em Borda da Mata

O recesso escolar terminou no dia 24
de julho, nas escolas da rede municipal
de Educação de Borda da Mata. Na
creche e no Centro Municipal de
Educação Infantil (CEMEI), o recesso já
havia acabado no dia 23. Ao todo, cerca
de 2 mil alunos retornaram às salas de

aula para dar início ao segundo semestre
do ano letivo.

Clima de festa

As férias são boas, mas reencontrar
amigos e professores é melhor ainda. O
clima no retorno aos estudos foi de
muita confraternização.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  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.

FAÇA SEUS PANFLETOS NA
GRÁFICA TRIBUNA

POPULAR E GANHE UMA
PUBLICAÇÃO NO JORNAL
TRIBUNA POPULAR QUE
SÃO 2000 EXEMPLARES

DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE
EM 4 MUNICÍPIOS.

Bom Repouso realiza restauração do
Complexo Nossa Senhora das Graças

A Prefeitura de Bom Repouso realizou
uma completa restauração no Complexo
Nossa Senhora das Graças que está se
tornando um dos pontos turísticos
religiosos mais visitados da região. A
imagem se destaca pelo tamanho e local
onde fica e pelas dependências ao lado
que compõe todo complexo. Ela foi feita
em 2001 pelos escultores Genésio e
Markus Moura, auxiliados por Márcio e
Backer. Em 2005, ela passou pela primeira
restauração, feita pelo escultor Markus
Moura, auxiliado por Pika e Adriano e
agora em 2019, Markus Moura e
Matheus Moura foram os responsáveis
pela escultura e tiveram auxílio de Ian e
Andrey.

Com essa reforma, o local se tornou
mais atraente ainda e a Responsável pelo
Departamento de Turismo, Talita
convida todos que ainda que não
conhecem o local que façam uma visita.
“Vale a pena, o lugar é lindo e propício
para orações”, diz Talita.

“Um pai é alguém para se orgulhar, alguém
para se agradecer e, especialmente,
alguém para se amar.Pai é espelho,

proteção, benção, conselho. Pai é amor!”
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Equipes Esportivas de Senador José Bento  joga contra vários adversários no meses de junho e  julho

Futebol

No início do mês de junho, a equipe
de futebol de Senador José Bento
recebeu o time do Léo de Congonhal para
realização de um amistoso. “Queria
agradecer ao time de Congonhal pela
visita e pelo jogo que fizemos, Senador
José Bento foi derrotado por 4 a 3 mais
valeu o empenho, dedicação e a
participação de todos que jogaram.
Agradeço também ao prefeito Fernando
que sempre apoia o futebol e o esporte
da cidade”, diz Sidnei Oliveira. E neste
mesmo dia, de manhã, a escolinha de
futebol de Senador José Bento recebeu
a cidade de Tocos do Mogi para
realização de jogos amistosos. Teve
jogos na categoria sub 11, sub 14 e sub
17. Na categoria sub 11, Senador José
Bento ganhou pelo placar de 6 a 1,na
categoria sub 14, Senador José Bento
foi derrotado por 6 a 2 e na categoria
sub 17, Senador José Bento foi
derrotado por 1 a 0. “Queria parabenizar
os jogadores pelo empenho e dedicação
nos jogos, queria também agradecer o
CRAS, representado pela Renata, e o
prefeito Fernando pelo apoio dado a
escolinha de futebol da cidade e pelo
apoio ao esporte em geral”, agradece
Sidnei Oliveira.

Já no dia 20 de julho, o time adulto de
Senador José Bento recebeu a equipe
do Cervo de Borda da Mata para a
realização de um jogo amistoso. O jogo
terminou empatado por 2 a 2, foi um
ótimo jogo é muito disputado. “Valeu
galera por terem comparecido e valeu o
empenho e esforço de todos. Queria
agradecer o dono do time do Cervo, o
Samuel , pela vinda até Senador José
Bento, um ótimo time pra se jogar.
Agradecer também o prefeito Fernando
pelo apoio ao esporte”, diz Sidnei
Oliveira.

Futsal

E no dia 26 de julho, foi feito um
excelente jogo contra a equipe do
Melekas Futsal. Depois de fazer um
primeiro tempo muito bom, Senador José
Bento não conseguiu segurar a pressão
da equipe adversária e acabou sendo

Futebol de

Campo

Futsal
Senador José Bento x Tocos do Moji

derrotado. “Mais quero agradecer nossa
equipe e aos adversários pela recepção”,
afirma Sidnei Oliveira.

Já no dia 30 de julho, a equipe adulta
de futsal de Senador José Bento realizou
um amistoso em Pouso Alegre contra a
equipe da Faculdade de Direito do Sul
de Minas, onde Senador José Bento
venceu o jogo pelo placar de 11 a 5.
“Valeu galera pelo jogo e pela
participação e empenho de todos, queria
agradecer o Jonas e a equipe da
Faculdade de Direito, onde fomos muito
bem recebidos, uma quadra muito boa
pra se jogar  e agradecer mais uma vez
também ao prefeito Fernando pelo apoio
ao esporte em nossa cidade.

Senador José Bento x Tocos do Moji



Arraiá da Terceira Idade em Tocos do Moji
O CRAS “Zilda Maria da Silva” juntamente com o DEMAPS (Departamento Municipal de Assistência

e Promoção Social) realizaram no dia 26 de julho a tradicional festa julina do grupo de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Idosos.

A festa aconteceu na Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado e teve inicio às 14h com muita
música, comidas típicas e rodadas de bingos com prendas doadas por vereadores, comerciantes e
autoridades do Município.

Participaram da festa aproximadamente 50 pessoas que puderam se divertir bastante com o evento.
Texto e fotos: CRAS

Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado de Tocos do Moji realiza Festa Agostina

A E. M. Manoel
Rodrigues Machado
realizou no dia 03 de
agosto a Festa Agostina.
Momento em que
pudemos contar com a
participação das famílias
que prestigiaram o evento
e assistiram as várias
apresentações feitas pelos
alunos.

Também participaram de
bingos, jogos e
saborearam nossas
comidas, feitas com muito
carinho e dedicação pelas
nossas Auxiliares.

A diretora da escola Sra.
Danielly Benassi
Rodrigues agradece a
Prefeitura Municipal, ao
Departamento Municipal de Educação, a todos os patrocinadores, funcionários da escola, alunos e familiares pela colaboração e empenho e pelo sucesso da nossa festa.

Equipe E.M. Manoel Rodrigues Machado.

5º Campeonato de Rua em Tocos do Moji contará com cinco equipes
No dia 20 de Julho, foi dado início ao tradicional Campeonato de Ruas em Tocos
do Moji. O evento de futebol amador envolve 5 equipes (Barreiro, Centro, Cruz,

Laje e Morumbi) e  cerca de 70 atletas. A primeira fase é desenvolvida em 5 rodadas,
onde às equipes se enfrentam todas contra todas, classificando às 4 melhores

colocadas em pontos. Em seguida às semifinais em jogo único, previsto para o dia
24 de agosto e a grande final prevista para o dia 31 de agosto. O evento tem como

organizadores dois representantes de cada equipe e total apoio da Prefeitura
Municipal, com Campo em perfeitas condições de uso, materiais esportivos,

premiação e arbitragem. Os jogos acontecem aos sábados à partir das 15 horas, o
primeiro jogo e às 17 horas o segundo. Entrada Franca.

Texto: Daniel
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Tocos do Moji recebe 100 mil reais de emenda parlamentar
do Deputado Rodrigo de Castro para a Saúde Pública

A Prefeitura de Tocos do Moji recebeu ofício do Deputado Federal  Rodrigo de Castro no dia 30 de julho, informando que foi liberado para o município uma emenda
individual no valor de 100 mil reais para os Custeios dos Serviços de Atenção Básica em Saúde.

O prefeito de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues, mais uma vez agradece ao Deputado Rodrigo de Castro pelo empenho em ajudar seu município. “Ficamos felizes e em,
nome da população, agradecemos pelo carinho e atenção que tem dispensado para com nosso município. Muito obrigado,”, diz o Prefeito.
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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

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Secretaria de Saúde de Senador José Bento realiza
palestra sobre uso abusivo de medicamentos

No dia 31 de julho, a Secretária de Saúde de Senador José Bento realizou
uma palestra sobre uso abusivo de medicamentos no Bairro dos Marianos.
O médico Dr. Pedro Paulo explicou sobre o uso das Medicações e os
Efeitos Colaterais em caso do uso abusivo. O Secretário de Saúde, Natan
Souza aproveitou para abrir a Palestra e dialogar com a população sobre
o uso dos medicamentos e agradeceu o apoio Prefeito Fernando
Fernandes, em todos os seus projetos.

Palestra no

Bairro dos

Marianos

Secretaria de Saúde de Senador José
Bento realiza o “Arraial da Saúde”

No dia 26 de julho,
aconteceu em
Senador José Bento o
Arraial da Saúde. Foi
uma festa boa,
organizada pela
Secretaria de Saúde.
“Gostaria de
parabenizar o
Secretário da Saúde,
Natan Souza, e toda
sua equipe por
proporcionar essa
festa maravilhosa.
Parabéns por serem
um time unido! Tenho
orgulho de fazer parte
dessa equipe, quem
tem a ganhar com
isso é a população.
Muito obrigado a
todos”, diz o Prefeito
Fernando Fernandes.

Dois são presos portando
 maconha no Sertãozinho

Durante operação policial no Distrito do Sertãozinho, a PM abordou um veículo
Ford/EcoSport, sendo constatado que ambos os ocupantes do referido veículo
estavam portando cada um deles uma porção de material semelhante à maconha.
Ambos foram detidos.

Duas pessoas são detidas por
portar drogas no bairro Pontilhão

Durante patrulhamento no bairro Pontilhão a PM avisou dois indivíduos, os
quais ao avistarem a viatura policial demonstraram nervosismo e inquietação. Ambos
foram abordados e localizados com cada um deles uma pequena porção de material
semelhante à maconha. Ambos foram detidos.

Prefeito de Borda da Mata faz balanço de
investimentos e conta como município

enfrentou a crise em entrevista à TV Alterosa
Foram dois anos de meio de grandes

dificuldades. De 2017 até os primeiros
meses de 2019, Borda da Mata deixou
de receber cerca de R$ 7 milhões do
governo de Minas. Foi preciso
austeridade, criatividade e eficiência
administrativa para contornar as
dificuldades e, ainda assim, garantir
investimentos de cerca de R$ 5 milhões
para o município. A análise e os dados
foram apresentados pelo prefeito André
Marques em entrevista à emissora TV
Alterosa, afiliada do SBT.

Além da gestão eficiente, o chefe do
Executivo municipal contou ao
jornalista Ademir Santos, apresentador
do programa ‘Alterosa Alerta’, que a
articulação política junto a deputados e
governos federal e estadual foi
importantíssima para alcançar os
resultados. “Com esse sufoco todo, nós
ainda estamos fazendo investimentos de
cerca de R$ 3 milhões em obras”, contou
o gestor. 

O prefeito listou entre as obras: a
ampliação do Cemitério Municipal, a
conclusão do novo Centro Municipal de
Educação Infantil, o CEMEI II, a
pavimentação da Rua Agrícola Monteiro
de Carvalho, a reforma do Estádio
Municipal, a reforma e ampliação do
Poliesportivo Municipal, a pavimentação
da Rua São Domingos, vias no Cervo e
Bogari.

Foram incluídas ainda obras que estão

para ser iniciadas, como a pavimentação
de ruas no bairro Santa Rita, vias do
Cervo e Sertãozinho e Rua João Olívio
Megale. 

Custeio e veículos

As emendas parlamentares somaram

outros R$ 2 milhões em verbas que foram
direcionadas para custeio e compra de
veículos para a Saúde e Educação.

A entrevista  do prefeito André
Marques foi ao ar às 11h do dia 07 de
agosto, na TV Alterosa.

André Marques na TV Alterosa

Secretaria de Saúde  vacina
comerciantes que trabalham às

margens da MG-290 contra
sarampo, rubéola e caxumba

O setor de Vigilância da Secretaria
Municipal de Saúde de Borda da Mata
fez uma ação de imunização voltada
para os comerciantes que atuam às
margens da MG-290. A medida
realizada no dia 08de agosto, tem
como foco proteger o segmento da
população que fica mais exposto ao
contato com moradores de outras
regiões do país onde ocorre surtos de
doenças como o sarampo.

Os comerciantes receberam doses
contra Sarampo, Rubéola e Caxumba.
De acordo com a coordenadora da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira,
foram administradas 178 doses dessas
vacinas. 

Quem for viajar para estados que

registraram casos de Sarampo deve

se vacinar

O Ministério da Saúde registrou
casos de sarampo em cidades de três
estados: São Paulo, Rio de Janeiro e
Bahia. Grazieli Siqueira informa: “Quem

for viajar para essas localidades deve
se vacinar contra a doença”. Segundo
ela,  a recomendação é válida
especialmente para crianças acima dos
seis meses. Para se vacinar, basta
procurar a unidade de saúde mais
próxima de sua casa.

Conforme orientações publicadas
esta semana pelo Ministério da Saúde,
“além de proteger,  a medida de
segurança [a vacinação] pretende
interromper a cadeia de transmissão do
vírus do sarampo no país. Atualmente,
43 cidades em três estados brasileiros
(São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia) se
mantêm com surto ativo, ou seja, com
crescimento do número de casos
confirmados da doença”.

A medida adotada pela Vigilância
em Saúde junto aos comerciantes
que atuam na MG-290 é preventiva.
Para os demais moradores, não há
motivos para preocupação. Além
dos comerciantes apenas quem for

v i a j a r  p a r a  a s
c i d a d e s  q u e
apresentam ‘sur to
at ivo de sarampo’
d e v e m  s e r
imunizadas .  “Não
há nenhum motivo
pa ra  p reocupação
l o c a l .  N ã o  h á
n e n h u m  c a s o
r e g i s t r a d o  n o
município”, conclui
a profissional.
 

Vacinação aos comerciantes na beira da MG 290



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 77777

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua

Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento
dental, tratamento gengival, piercing,

cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva

Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Clínica Medclin
 Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!

Campanha do Agasalho 2019 feita pelo CRAS de Bom Repouso atende 53 famílias

Neste ano o CRAS Sebastião Ilto de Andrade, de
Bom Repouso, com o apoio de toda a comunidade
realizou a campanha do agasalho com muito sucesso. 

“Agradecemos imensamente aos representantes
que permitiram que as caixas para doações fossem
deixadas nos estabelecimentos que representam.
Contamos com o apoio do Banco SICOOB, Escola
Whashington Cássio Mariano, Equipes da Estratégia
de Saúde da Família (ESFs), CMEI Maria José
Brandão, Escola Municipal Atílio da Silva Brandão, Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade,
Associação Comunitária Amigos do Povo (Clube Literário) e Empório Furini (Sandra e Anilton)”, diz a
Coordenadora da Assistência Social, Natali.

Com os agasalhos recebidos foi montado um “bazar solidário”, no dia 09 de julho, onde as famílias
puderam escolher as roupas que necessitavam. Ao todo 53 famílias receberam os agasalhos. 

Além dos agasalhos, 27 famílias receberam a doação de 56 cobertores. As famílias foram priorizadas de acordo com a listagem apresentada pelo Agente Comunitário de Saúde de cada Setor.
Dos 56 cobertores, 16 foram doados pela população local nos diferentes pontos de coletas, 15 foram comprados pela Prefeitura Municipal e 25 foram doados pela parceria do Clube Literário com o Empório Furini

com o lucro obtido da Portaria do Baile Remember. 
“Mais uma vez agradecemos a todos e ressaltamos a grande importância do envolvimento da comunidade nos projetos sociais de nosso município. 
A listagem completa está toda arquivada no CRAS para prestação de contas à comunidade”, finaliza Natali.

Secretaria de Saúde de Bom Repouso divulga Nota esclarecendo porque não fez vacinação
antirrábica na zona urbanaEm virtude de não ser feita a vacinação

antirrábica na zona urbana (doses
esgotadas) estamos anexando a nota de
esclarecimento enviada pela Secretaria
Regional de Saúde de Pouso Alegre:

REENVIANDO E-MAIL DE 09/07/19
AGORA COM A NOTA INFORMATIVA
Nº 51/2019-CGZV/DEIDT/SVS/MS DO
MINISTERIO DA SAÚDE ( ANEXA)

A/C Secretários (as) Municipais de
Saúde

Prezados Coordenadores de
Epidemiologia e responsáveis pela
organização da Campanha Antirrábica
Animal ( canina e felina) 2019.

Como todos os anos programamos a
Campanha Antirrábica Animal ( canina e
felina) , com base no número de cães e
gatos vacinados no ano anterior e nas
estimativas populacionais definidas
pelo Ministério da Saúde e devido às
logísticas de produção e transporte , os
estados e regionais recebem as vacinas
do Ministério da Saúde em cotas ao
longo dos meses de maio, junho, julho e
agosto . O quantitativo de vacinas é
distribuído aos municípios conforme
programação dos mesmos, enviada
anteriormente à esta Coordenação .

O quantitativo programado para a SRS
Pouso Alegre para 2019 foi de 222.300
doses a serem distribuídas aos 53
municípios. Recebemos até 01/07/2019
uma cota de 112.000 doses e no dia 02/
07/2019 através de contato telefônico do
nível central da SES, fomos informados
pela Referência Estadual do Programa
da Raiva que o restante das doses
programadas não seriam enviadas para
o estado de Minas Gerais e

consequentemente às SRS ,e que o GT-
Raiva do Ministério da Saúde estaria
“formalizando ao estado de Minas
Gerais o não envio de vacinas para a
campanha antirrábica animal”, portanto
, nos foi informado que o quantitativo
previsto para o 2º semestre do ano de
2019 não seria entregue pelo laboratório
produtor da VARC ao Ministério da
Saúde, e que, portanto, iriam priorizar
áreas de risco n o país, sendo que o
estado de Minas Gerais não seria
contemplado ( e-mail enviado pelo nível
central da SES-MG anexo) .

Considerando:
- O recebimento parcial do

quantitativo necessário de vacinas para
a campanha antirrábica animal 2019 dos
53 municípios da SRS Pouso Alegre
(apenas 50,38%),

- O cenário epidemiológico da raiva
no Brasil em que os últimos casos de
raiva humana transmitida por cão ou
gato, portadores das variantes virais 1
ou 2, ocorreram em 1981 na Região Sul,
em 2001 na Região Sudeste, em 2004 na
Região Norte, em 2013 na Região
Nordeste, e mais recentemente, em 2015
na Região Centro-Oeste;

- que no Brasil, desde 2016 os casos
de raiva em cães e gatos têm sido
identificados como variante 3 de
morcegos hematófagos e da variante
compatível com canídeos silvestres;

- Que na SRS Pouso Alegre não há
circulação comprovada de variantes 1 e
2 ( cães e gatos positivos de raiva) ;

- que municípios da SRS Pouso Alegre
tiveram casos de raiva bovina ( variante
3 , ciclo envolvendo morcegos de áreas

rurais e silvestres) ;
Conclui-se que diante do cenário

epidemiológico atual , o risco da
transmissão da raiva em cães e gatos é
maior nas áreas rurais , pois os
quirópteros (morcegos) são os
responsáveis pela manutenção da cadeia
silvestre, além de outros mamíferos,
como canídeos silvestres (raposas e
cachorro do mato), felídeos silvestres
(gatos do mato), outros carnívoros
silvestres (jaritatacas, mão pelada),
marsupiais (gambás e saruês) e primatas
(saguis) que também apresentam
importância epidemiológica nos ciclos
enzoóticos da raiva , e por fim na zona
rural, a doença afeta animais de produção,
como bovinos, equinos e outros.
Portanto, nesse momento, com o objetivo
de termos uma cobertura vacinal canina e
felina adequada nas áreas de maior risco,
protegendo os cães e gatos onde estão
mais susceptíveis e consequentemente
protegendo a saúde humana ,
ORIENTAMOS E RECOMENDAMOS
aos municípios que o quantitativo de
vacinas que serão distribuídas sejam
utilizadas em Campanha nas áreas rurais,
com meta de cobertura acima de 90% na
população canina e felina. Após o
cumprimento da meta nas áreas rurais,
deve-se vacinar seletivamente os cães e
gatos da área urbana, vacinando os cães
e gatos não domiciliados ( de rua e
errantes) . Portanto, em 2019 não
receberemos o quantitativo para
realização de campanhas em 100% da
população canina e felina dos municípios
e diante de exposto, não recomendamos
a realização de campanhas na área urbana.

Abaixo está o comparativo referente aos anos de 2018 e 2019:

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

 Fone:(035)3445-3320

Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,Imposto de
Renda de pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.
Dalai Lama
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Alunos do Santa Cruz em Borda da Mata passam a fazer parte do projeto Bom de Bola, Bom na Escola
Para apoiar os jovens,  um ônibus foi disponibilizado pela Prefeitura para transportá-los às quartas e sextas-feiras até o treinamento da

Escolinha de Futebol do município, que ocorre no período da tarde no Estádio Municipal. Projeto passa a atender 170 estudantes

Mais 24 estudantes passaram a fazer
parte do projeto Bom de Bola, Bom na
Escola, a ação da Prefeitura de Borda da
Mata que une Esporte e Educação para
formar jovens. Os novos integrantes da
iniciativa são da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva, no bairro
Santa Cruz. 

Até então, os jovens da localidade
tinham dificuldade de participar do
projeto por conta da distância até o
Estádio Municipal, onde são realizadas
as atividades do projeto. Agora, a

Prefeitura disponibilizou um ônibus para
transportá-los às quartas e sextas-feiras
até a arena municipal.

O ônibus sairá da escola às 13h30 e
deixará o estádio às 16h. A seleção dos
alunos para integrar o projeto seguiu a
dinâmica de funcionamento do projeto.
Os professores avaliaram notas,
frequência e comportamento, afinal, o
bom desempenho em sala de aula é uma
condição necessária para participar e se
manter na escolinha de futebol.

Projeto já atende 170 jovens

Com a inclusão dos novos alunos, o
projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’
passa a atender 170 meninas e meninos
de 6 a 17 anos. “Aos poucos estamos
ampliando o projeto e pretendemos levá-
lo para outras modalidades esportivas.
Investir em esporte e educação para os
nossos jovens é uma aposta no futuro
de nossa cidade. Além de jovens
saudáveis e atletas talentosos,
pretendemos, com este projeto, formar
grandes homens e grandes mulheres”,
considera o prefeito André Marques.

Atletas do

bairro Santa

Cruz

Secretaria de Saúde de Borda da Mata divulga cronograma de
vacinação de rotina para o segundo semestre na Zona Rural

A Secretaria Municipal de Saúde de
Borda da Mata divulgou o cronograma
da vacinação de rotina para a Zona Rural
do município. A agenda de imunização
começou dia 4 de agosto e vai até 18 de
dezembro com dias e horários
específicos para as regiões do
Sertãozinho, Barro Amarelo e Cervo.

Para se imunizar, é preciso apresentar
o cartão de vacinação. Caso a pessoa
não possua o cartão ele pode ser feito
na hora, desde que se apresente um
documento de identidade válido.

Importância da vacinação

A coordenadora do setor de Vigilância
em Saúde, Grazieli Siqueira reforça a
importância da imunização. “Por conta
de alguns movimentos antivacina, a
redução do índice de imunização tem
provocado o retorno de doenças que já
havíamos superado, como a Paralisia
Infantil e o Sarampo, haja vista o surto
desta doença no Estado São Paulo”,
aponta. Ela lembra que o país acaba de
perder o certificado de erradicação do
Sarampo depois dos novos casos
registrados.

Para a profissional, deixar de se vacinar
leva a um risco desnecessário e coloca
e pode comprometer a estratégia de
imunização dos órgãos de Saúde,
reduzindo a eficácia da invenção médio-
científica mais eficiente e segura que o
homem possui para se proteger das
epidemias. 

No caso das crianças, especialmente,
a imunização é um direito inalienável. Ao
não vaciná-los, pais e responsáveis

podem ser responsabilizados por
negligência, conforme previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). 

Grazieli explica que, nesses casos, o
Conselho Tutelar pode ser acionado e,
caso o problema não seja solucionado,
o Ministério Público também pode ser
chamado a agir.

Calendário de vacinação

Entre os 2 e 12 meses, é
responsabilidade dos pais levar o bebê
às unidades básicas de saúde para
receber a vacina penta, a pneumocócica
10 valente, a vacina oral rotavírus
humano (VORH), a vacina inativada de
poliomielite (VIP), a vacina
Meningocócica C, a vacina contra febre
amarela e a tríplice viral (sarampo,
rubéola, caxumba).

Aos 15 meses, são obrigatórias mais
três vacinas: a tetraviral (Sarampo,
rubéola, caxumba, varicela), a vacina
contra hepatite A e DTP (tríplice
bacteriana).

Aos 4 anos, os pais deverão levar os
filhos para vacinar contra varicela, além
de uma dose de reforço da vacina DTP e
uma dose de reforço da VOP.

Entre os 10 e 19 anos, são obrigatórias
as vacinas dupla adulto (com reforço a
cada 10 anos); uma dose de reforço da
Meningocócica C; e duas doses da
vacina contra o HPV (para meninas, as
doses devem ser aplicadas entre os 9 e
14 anos; para meninos, devem ser
aplicadas entre os 11 e 14 anos).

“Se ao enfrentar os problemas da vida lhe
parecer que está escalando uma montanha impossível,

lembre-se que a paisagem que avistará no topo
compensará qualquer esforço seu.”


