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Retroescavadeira de 354 mil reais é adquirida pela
Prefeitura de Tocos do Moji com recursos próprios

Nova Retroescavadeira de Tocos do Moji
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Senador José Bento quer
criar rota ciclística entre o

município e Bueno Brandão

Reunião em Bueno Brandão
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Secretário de Executivo do SAMU
elogia os trabalhos de Senador José
Bento reconhecido pela imprensa
da região em relação a Pandemia

Secretário de Saúde, Secretário da SAMU e Chefe de Gabinete
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Secretaria de
Saúde Bom

Repouso
realiza
palestra
sobre

“Conscienti-
zação da
Saúde da
Mulher e

da Família”

Participantes da Palestra em Bom Repouso
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Equipes de Borda da Mata se destacam na 8ª Copa
Central Telecom de Futebol na cidade de Ipuiuna
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Ponto Turístico Porteira do Céu
em Tocos do Moji ganha Capela
de Nossa Senhora Aparecida

Capela de Nossa Senhora Aparecida na Porteira do Céu
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Ultramaratonista Ricardo Brant
organiza Ultramaratona “Caminho
da Prece” com mais de 400 atletas

de 7 Estados e
arrecada

alimentos para
o Asilo de
Jacutinga

Organizador Ricardo Brant
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              12 - 26
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 30
  Agosto                16 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 29
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   13
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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.

Cras de Senador José Bento realiza debate sobre Outubro Rosa

Tema: A prevenção é o melhor caminho.
Você sabe o que é Outubro Rosa?
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do

câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de
lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como
essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.

Sobre o câncer de mama:
O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA.

Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA, causando uma multiplicação das células anormais que
geram o cisto.

A importância da mamografia:
Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta significantemente as chances de cura, 95% dos casos identificados em

estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.
“Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele com muito amor. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de

mama.”

Campanha de
Multivacinação é
prorrogada até

dia 30 de
novembro

A Secretaria de Saúde de Senador José Bento
informa que o Ministério da Saúde prorrogou até
30/11/2021 a Campanha Nacional de Multivacinação
para atualização da caderneta de vacinação das
crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.
A Vacinação é a forma mais eficaz na prevenção de
doenças..

“Então pedimos aos Pais ou Responsáveis que
devem levar as crianças e adolescentes a Ubs de
Senador José Bento com cartão de vacinação em
mãos, para que a profissional da área possa avaliar a
situação vacinal e a necessidade da administração
de vacinas”, diz o Secretário de Saúde, Natan Souza.

Senador José Bento quer
criar rota ciclística entre o

município e Bueno Brandão

No dia 21 de outubro, a equipe da
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,
Turismo e Esporte de Senador José
Bento esteve em Bueno Brandão com o

Diretor de Turismo Douglas Coltri
trocando experiências e ajustando
possível parceria de rota ciclística entre
os municípios.

Secretaria Municipal de Saúde de Senador José
Bento fará exame de PSA aos homens acima

de 35 anos devido ao “Novembro Azul”
Agora é a vez dos Homens !!
O Novembro azul começou e nós da

Secretária de Saúde de Senador José
Bento estamos juntos com vocês na
prevenção do Câncer de Próstata..

Neste mês iremos oferecer a coleta do
PSA TOTAL E LIVRE gratuita aos
homens com idade acima dos 35 anos.

Pacientes que tenham ultrassom de
Próstata ou via Urinárias procurar a
Secretaria de Saúde para o agendamento
neste mês de Novembro.

As agendas serão nos dias abaixo:

Dia 22/11/2021- Bairro Água Parada
(Igreja) - Horário das 7h30 às 11h

Dia 23/11/2021- Bairro Marianos
(Igreja)

Horário das 7h30 às 11h
Dia 24/11/2021- Bairro Três Barras

(Igreja)
Horário das 7h30 às 11h
Dia 25/11/2021- Bairro Serra (Igreja)
Horário das 7h30 às 11h
Dia 26/11/2021- Senador José

Bento(UBS)
Horário das 7h30 às 13h

Lembrando que o pessoal do Bairro
Boca da Onça realiza na sexta-feira dia
26/11 na UBS de Senador José Bento.

E todos atentos nas orientações antes
do exame para terem um resultado exato.

Cuide-se! Previna-se!
Secretaria Municipal de Saúde

Senador José Bento

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNAAAAA
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.

 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
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Ponto Turístico Porteira do Céu em Tocos do Moji ganha Capela de Nossa Senhora Aparecida

Foi  inaugurada no dia 1º de novembro,  a capela de Nossa Senhora Aparecida, na Porteira do Céu,
importante ponto turístico do Município de Tocos do Moji. Os idealizadores do projeto, Thiago Fadel e
Alemão, não mediram esforços e, com a doação do terreno pelos irmãos João Vinícius, Zé Carlos e
Paulinho, filhos de Zezé Rodrigues, concluíram a construção que passa a ser mais um atrativo turístico
e símbolo da fé de todos os que fazem o caminho. O local foi abençoado pelo Padre Paulo Vieira Âmbar,
que emocionou a todos com suas belas palavras.

Estiveram Presentes o Prefeito  Givanildo, o Vice Gervásio, o Vereador José Carlos do Bairro Capinzal,
funcionários da Prefeitura, a Polícia Militar, donos de pousadas, peregrinos e ciclistas.

Dia do Funcionário Público
Tocos do Moji

O sucesso não acontece por acaso.
É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo,

amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer.
Parabéns a todos os servidores e servidoras que, faça chuva ou faça sol, se

levantam diariamente para buscar um futuro melhor para o nosso município.
Muito obrigado pelos serviços prestados.

Givanildo José da Silva
Prefeito Municipal

Todas as cidades do Circuito Serras
Verdes estão abertas para o turismo

O Circuito Serras Verdes está muito
feliz em dar esta notícia, todas as cidades
do Circuito estão abertas para te receber
em seus atrativos turísticos.

Praticamos um turismo consciente,
avançando com responsabilidade e
segurança!

Todas as cidades estão seguindo
rigorosamnte os protocolos de
segurança sanitária. Contamos também
com sua colaboração!

Visite o Sul de Minas, você vai se
surpreender!

Acesse nosso site:
www.serrasverdes.com.br

Circuito Serras Verdes do Sul de Minas

Instrutor de música Raul Barbosa
retoma as aulas presenciais na Sala

da Banda Lira Tocosmojiense

O Instrutor de música Raul Barbosa retomou as aulas presenciais na Sala da
Banda Lira Tocosmojiense.

“Informamos a todos os interessados que procurem o Departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo e façam sua inscrição”, diz Regiane Cruz, responsável
pelo Departamento.

Retroescavadeira
de 354 mil reais é

adquirida pela
Prefeitura de

Tocos do Moji
com recursos

próprios

A Prefeitura de Tocos do Moji adquiriu uma Máquina
Retroescavadeira ano 2021 Tração 4 X 4 no valor de R$
354.000,00 com recursos próprios do município. A aquisição
servirá para atender a demanda de Obras Públicas. “Parabéns
a toda população tocosmojiense por mais essa conquista”,
diz o Prefeito Givanildo.

Atividades físicas do Serviço de
Fisioterapia de Tocos do Moji
voltam uma vez por semana

A Secretaria
Municipal de Saúde de
Tocos do Moji convida
aos interessados para a

retomada das
atividades físicas

ofertadas pelo serviço
de fisioterapia. As

atividades começaram
a ser realizadas às

terças-feiras, desde 09
de novembro, às 7h, no

Poliesportivo.

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818

9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaPANIFICADORA 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

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

A mina d'água do Bairro Santa Terezinha, em Borda da Mata,  permanece
interditada, pois sua água continua imprópria para o consumo humano,
conforme laudo técnico e exames realizados no dia 07/10. Os exames estão
expostos na Prefeitura  para todos que desejarem maiores detalhes sobre
os resultados auferidos.
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TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA

POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA:

 190 ou (35) 9-9829-1493

Secretário de Executivo do SAMU elogia os
trabalhos de Senador José Bento reconhecido

pela imprensa da região em relação a Pandemia
No início do mês de outubro, o Secretário de Saúde

de Senador José Bento, Natan Souza junto da chefe
de Gabinete Fabiana Atília receberam a visita do
Secretário Executivo do CISSUL SAMU de Minas
Gerais, Jovane Ernesto Constantini. O Secretário do
SAMU  parabenizou pelo avanço da vacinação contra
covid-19 no município e pelos pontos positivos no
combate a Pandemia e também pelo reconhecimento
dos trabalhos nas mídias da região e quem tem
acompanhado.

Afirmou também parcerias em relação a treinamentos
da equipe de Saúde diretamente na sede do CISSUL
em varginha para maior capacitação dos profissionais.

Na oportunidade o Secretário de Saúde Natan Souza
solicitou ao Executivo o estudo de implantação de
uma base descentralizada do SAMU 192 em Senador
José Bento as margens da BR 459. O Secretário Natan
relatou o alto índice de acidentes na rodovia nas
proximidades da Serra (Brejinho, Florianos, Pedra do
Mirante e também Curva da Ferradura) por ser uma
rodovia cheia de curvas e inúmeros relatos de
acidentes constantemente com vidas fatais e
complementou com a importância da base na região
para agilidade e segurança no socorros dessas vítimas.  Jovane levará o pedido ao nível central do Estado de Minas Gerais..

“Sentimos honrados pela ilustre visita do Secretário Executivo DO CISSUL SAMU de Minas Gerais, Jovane em nosso
Município e reafirmamos nossa Parceira,” conclui Natan Souza.

União Amigos Independentes (UAICUP)
promove primeira palestra do Projeto sobre

“A importância da Mulher no Esporte”
A União Amigos Independentes CUP

(UAICUP) realizou no  dia 28 de outubro,
a primeira palestra do projeto, nominada
“A Importância da Mulher no Esporte”
e ministrada por Joana Darque.

Tratando de assuntos como
machismo, igualdade de gênero e
feminismo, Joana contou sobre sua
experiência e vivência no esporte e como
isso a ajudou a ser a mulher forte e
determinada que é hoje.

Para conferir a palestra, na íntegra, e
acompanhar o projeto e os próximos
eventos, basta acessar o Instagram
@uaicupesporte.saude e clicar no link
que está na biografia.

Equipes de Borda da Mata se destacam na 8ª Copa
Central Telecom de Futebol na cidade de Ipuiuna

As equipes bordamatenses fizeram bonito na  8ª Copa Central
Telecom de Futebol na cidade de Ipuiuna, sempre com uma boa
média de público. A equipe do Real Bordamatense sagrou-se campeã no aspirante.

E a equipe da Santa Cruz sagrou-se vice-campeã no titular, mostrando a força do esporte bordamatense.

No dia 09 de novembro,  o Assessor do Governador de São Paulo,  João Doria e ex-prefeito de
Holambra, Fernando, visitou Borda da Mata, quando se encontrou com o Prefeito Afonso, o vice-
prefeito, Célio Cabral e o Assessor Jurídico, Dr. Jean Santucci. “Tarde proveitosa”, disse Dr. Jean.

Homem de 60 anos cai no Golpe do WhatsApp
e perde 600 reais em Borda da Mata

No dia 21 de Outubro, quinta-feira, a PM de Borda da Mata foi procurada pela
vítima que alegou ter sofrido um golpe pelo whatsapp. Segundo a vítima de 60 anos
de idade, ela teria recebido uma mensagem via aplicativo onde a pessoa teria se
identificado como seu filho alegando ter trocado de número. Em seguida o autor
solicitou da vítima que fizesse uma transferência no valor de R$600,00 para quitar
uma dívida sendo realizada a transferência. Posteriormente a vítima fez contato com
seu filho em casa que alegou não ter solicitado nenhuma quantia em dinheiro.

Polícia Militar prende homem por
importunação sexual em Borda da Mata

No dia 30 de Outubro, terça-feira,  por volta das 16h, a PM de Borda da Mata foi
procurada pela vítima de 17 anos a qual alegou que estava transitando próximo a
rodoviária momento em que o autor em um carro de cor branca se aproximou, reduziu
a velocidade e a convidou para entrar no veículo. Diante da negativa em entrar no
veículo o autor começou a se masturbar exibindo suas partes íntimas à vítima. A PM
fez contato com o representante legal da vítima e iniciou rastreamento em busca do
autor sendo localizado, reconhecido pela vítima e preso.

Indivíduo é preso após desacatar a Polícia
Militar no centro de Borda da Mata

No dia 30 de Outubro, terça-feira, por volta das 18h, no centro da cidade, a PM se
encontrava em patrulhamento preventivo momento em que o autor, ao visualizar os
policiais, iniciou xingamentos em alto e bom tom no intuito de ofender e menosprezar
os funcionários públicos os quais estavam no exercício de suas funções cometendo
o crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal Brasileiro. Diante do
exposto, o autor foi abordado e conduzido preso a Delegacia de Polícia Civil.

Indivíduo é preso por direção perigosa e tem
 seu veículo apreendido no Distrito de Cervo

No dia 01 de Novembro, segunda-feira, por volta das 16h, , a PM se encontrava
em patrulhamento preventivo no Distrito do Cervo, momento em que deparou com
o autor sem capacete, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Ao perceber
a presença da Polícia Militar no local, o autor empreendeu fuga em alta velocidade
efetuando manobras perigosas, colocando sua vida e a vida de terceiros em risco.
Após acompanhamento o autor foi abordado sendo preso pelo crime de direção
perigosa. O veículo foi apreendido e foram feitas 03 autos de infração de trânsito.

Bicicleta motorizada é removida pela Polícia
Militar por descumprimento da legislação
de trânsito no centro de Borda da Mata

No dia 05 de novembro, sexta-feira, a Polícia Militar de Borda da Mata apreendeu
uma bicicleta adaptada com motor a gasolina que estava transitando no centro da
cidade. Um jovem de 19 anos pilotava o veículo, quando foi visto e abordado pelos
policiais quando descia a Rua Honório Borges.  O rapaz foi parado e interpelado
sobre a licença para trafegar com o equipamento, sendo constatado que não possuía
carteira de habilitação e nenhuma documentação do veículo, sendo este removido.
Vale ressaltar que qualquer adaptação ou fabricação artesanal de veículo automotor,
ou seja, que gere movimento através de um motor elétrico ou a combustão tem de
ser avaliado e aprovado pelo DETRAN, sendo licenciado e emplacado como
qualquer outro veículo comum.

Vítima tem celular clonado após autor
se passar por funcionário da Vigilância

Sanitária em Borda da Mata
 No dia 06 de novembro, sábado, por volta das 17h, a PM foi procurada pela

vítima informando que estava trabalhando quando recebeu uma ligação no telefone
comercial de um indivíduo que se identificou como sendo da Vigilância Sanitária e
que havia recebido uma denúncia sobre COVID-19. Após conversa o autor solicitou
que a vítima fornecesse um número de celular com whatsApp, pois enviaria o
número de protocolo do atendimento via aplicativo. Posteriormente o autor fez
contato telefônico novamente e solicitou que a vítima informasse o referido número
de protocolo, clonando o celular da vítima.
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Secretaria de Saúde Bom Repouso realiza palestra sobre
“Conscientização da Saúde da Mulher e da Família”

A Secretaria de Saúde de Bom Repouso realizou no dia 31 de outubro uma palestra
com o tema “Conscientização da Saúde da Mulher e da Família” com a palestrante
Dêzza Roots. A palestra foi no Ginásio Poliesportivo às 9h30 e contou com a presença
de cerca de 50 pessoas, que receberam diversas orientações de como cuidar de sua
saúde.

Foram realizados sorteios de vários brindes, aulas de zumba, palestras, solicitações
de exames e caminhada. Também foram realizadas 181 coletas de preventivo neste
mês.

A Prefeitura agradece todas as pessoas que fizeram parte deste grande evento.

Bom Repouso realiza Oficina
de Plantas Medicinais

No dia 03 de novembro, ocorreu no PSF de Cima, Bairro Nossa Senhora do
Rosário, em Bom Repouso, uma Oficina de Plantas medicinais da Estratégia de
Saúde da Família. Quem participou, pode conhecer  os benefícios dos tratamentos
naturais, tipos de plantas e como pode utilizá-las.

Atualização do Cartão
do SUS em Bom Repouso

A Secretaria
Municipal de Saúde
de Bom repouso está
atualizando o cartão
SUS. Compareça ao
PSF de Cima no
bairro Nossa Senhora
do Rosário com os
d o c u m e n t o s
solicitados.

Dia do Servidor
Público – Bom

Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso, por
ocasião do Dia do Servidor Público, 28
de outubro,  parabeniza a todos os
servidores que desempenham com
Dignidade e Responsabilidade a sua
profissão.

Saúde Bucal é trabalhada
através do “Programa Saúde
na Escola” em Bom Repouso

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Repouso informa que no mês de Outubro
foi trabalhada a saúde bucal, no Programa Saúde na Escola. Os alunos receberam
orientações quanto a importância da saúde bucal e kits com escovas dentais.

Bom Repouso realizará curso
de Morango Semi-hidropônico

no mês de dezembro

Estamos muito felizes em conseguir trazer esta oportunidade de curso pra nossa
cidade. Então não fique de fora e já garanta a sua vaga. Estaremos disponíveis para
maiores informações nos números abaixo: (35) 9 9746-1744 -  Felipe - WhatsApp;
(35) 9 9986-4402 Silvia – WhatsApp.

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Uma manutenção de emergência foi realizada pela Prefeitura de Borda da Mata, no dia 29 de outubro,  na
estrada vicinal do Bairro Bocaina, que ficou praticamente intransitável durante a última chuva forte no local. Em
tempo recorde o Departamento de Obras envidou todos os seus esforços para recuperar paliativamente a
importante via utilizada pelos moradores e produtores rurais daquele bairro.
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Ultramaratonista Ricardo Brant organiza Ultramaratona “Caminho da Prece” com
 mais de 400 atletas de 7 Estados e arrecada alimentos para o Asilo de Jacutinga

No dia 06 de novembro, aconteceu
a Ultramaratona Caminho da Prece,
organizada pelo Ultramaratonista
Rica rdo  Bran t ,  que  t eve  a  sua
largada em Jacutinga, passando por
Ouro Fino, Inconfidentes e com a
chegada em Borda da Mata. Foram
70 km pelas serras do Sul de Minas
e mais de 400 atletas de 7 Estados,
inc lus ive  com d iversos  a t l e tas
bordamatenses.

A dupla campeã da Corrida a Pé é
de  Borda  da  Mata ,  o s  a t l e t a s
Jefferson Brandani e Fábio Oliveira,

que completaram o percurso com o
tempo  de  05 :02 :31 .  E  t eve
bordamatense também no pódio com
3.º lugar geral de Bike, Luiz Carlos
Mendes, com o tempo de 02:46:25.

A Prefeitura de Borda da Mata
disponibilizou ponto de chegada
dos atletas com tenda e sanitários
químicos, numa logística integrada
entre as Secretarias de Saúde e
Educação,  a lém dos  se tores  de
Esporte, Turismo, Lazer e Cultura.

O evento arrecadou dezenas de
alimentos para o asilo de Jacutinga.


