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Quase metade das brasileiras já sofreu assédio ou importunação sexual em festas de Carnaval
De acordo com pesquisa de
abrangência nacional com internautas
realizada pelo IBOPE Inteligência, 48%
das mulheres declaram já ter sofrido
algum tipo de assédio, constrangimento
ou importunação sexual em alguma festa
de Carnaval, considerando apenas as
internautas que já foram em celebrações
carnavalescas (tais como blocos,
desfiles de rua ou em sambódromos,
trios-elétricos, eventos em lugares
fechados etc.). Dentre as mulheres de
16 a 24 anos, esse resultado é ainda mais
significativo: 61%.
Dentre as mulheres que declaram já
ter passado por alguma dessas
situações, 50% afirmam que o
constrangimento foi verbal, cerca de
22% relatam que o constrangimento foi
físico e outras 28% que as situações
sofridas foram tanto verbais quanto
físicas.
A pesquisa mostra também que
comportamentos machistas estão
presentes na festa popular: para 29%
dos homens, uma mulher que usa roupas
ou fantasias curtas não pode reclamar
se receber uma cantada, afirmação com
a qual 20% das mulheres também
concordam. Neste caso, o que é
percebido pelos dados da pesquisa é
uma discordância em relação a esse

comportamento, maior dos jovens do
que dos mais velhos (61% dos jovens
de 16 a 24 anos discordam totalmente
dessa afirmação versus 48% dos
respondentes de 35 a 54 anos e 43% dos
respondentes acima de 55 anos). E sobre
outras afirmações, cerca de um em cada
cinco homens (18%) concordam que
roubar um beijo de surpresa em uma
festa faz parte da paquera, 15%
acreditam que é um elogio chamar uma
mulher desconhecida de “gostosa” em
uma festa e 9% consideram que segurar
pelo braço é um jeito comum e aceitável
de um homem abordar uma mulher em
uma festa.
Para Soraia Amaral, gerente de
atendimento e planejamento de
consumo e serviços do IBOPE
Inteligência, os dados revelam que
“mesmo vivendo em um momento de
discussões impulsionadas pela fala mais
expressiva das mulheres e uma
preocupação das empresas e das marcas
em como se posicionar diante desse
cenário, ainda somos um país com
reflexos de um machismo estrutural e
preconceitos enraizados. O que
percebemos são diferenças geracionais
que destacam a conscientização maior
dos jovens sobre o assunto, mostrando
a sua importância no processo de

desconstrução desse machismo
estrutural. Os dados da pesquisa no
contexto de Carnaval só evidenciam o
comportamento cotidiano em relação ao
machismo”.
Quando questionados sobre o quanto
conhecem a expressão “assédio sexual”
e o “crime de importunação sexual”, os
respondentes indicam estar mais
familiarizados com o senso comum sobre
assédio sexual. Enquanto 59% afirmam
saber bastante sobre assédio sexual,
somente 28% dos internautas brasileiros
declaram saber bastante a respeito do
crime de importunação sexual. Ainda que
no linguajar cotidiano os termos sejam
utilizados
como
sinônimos,
juridicamente são considerados
distintos.
Ainda assim, mais da metade dos
internautas brasileiros já presenciou
situações de constrangimento sexual em
alguma festa de Carnaval, conforme
declaram 55% dos internautas. Em
relação a essas situações, 44% foram
agressões verbais, 18% foram físicas e
38% foram tanto verbais quanto físicas.
Dentre os diferentes tipos de
celebrações carnavalescas, a pesquisa
também indica que os blocos de rua são
os que atraem mais foliões, uma vez que
28% dos internautas costumam ir em

bloquinhos, resultado que alcança
35% na faixa etária mais jovem (16-24
anos). Há também quem prefira não
participar de festas ou apenas viajar:
41% declaram não comemorar o
Carnaval e 16% aproveitam o feriado
para apenas viajar com famílias e
amigos.
Sobre a pesquisa
A pesquisa foi realizada de 31 de
janeiro a 6 de fevereiro, por meio de
questionário estruturado aplicado em
painel online. Foram realizadas 2000
entrevistas, de abrangência nacional,
com mulheres e homens, maiores de
16 anos, das classes ABC. A pesquisa
é representativa da população de
internautas e apresenta erro amostral
de 2 pontos percentuais, considerando
nível de confiança de 95%.
Sobre
o
IBOPE
Inteligência Empresa dedicada ao
conhecimento do comportamento das
pessoas e de todas as suas relações:
familiar, social, política, de consumo e
de utilização de serviços. Especialista
em soluções de pesquisa de opinião e
mercado, off e online, quantitativas e
qualitativas, geonegócios, inovação,
data mining e ferramentas de análise e
integração
de
dados.
www.ibopeinteligencia.com

Atenção!!!
Devido ao fechamento
do jornal ter sido na
Quarta-feira, um dia
somente após o
Carnaval, as reportagens
deste evento realizado
nas cidades em que o
Tribuna Popular circula,
serão divulgadas na
próxima edição.
Edição esta, em que o
jornal completará 23
anos de circulação,
tornando-se
definitivamente como o
jornal mais duradouro
com sede em
Borda da Mata.

ESF de Bom Repouso faz mobilização sobre prevenção no Carnaval no “Ceasinha” da cidade
No dia 21 de fevereiro, a Estratégia de Saúde da
Família de Bom Repouso também fez uma
mobilização no “Ceasinha” da cidade, local onde
os morangueiros fazem a venda de seus produto de
formas direta e vem compradores de várias cidades.
Lá é feita saúde do trabalhador e a agora foi feita
uma conscientização sobre a prevenção no
Carnaval.

ESF na
mobilização
do
Ceasinha
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“Bolinho de Abóbora com Costela” é o prato vencedor do Festar Gastronômico 2020 em Borda da Mata

A iguaria preparada pelo Restaurante
Agridoce foi a escolhida pelo público e
pelos jurados como o prato mais gostoso
do Festar Gastronômico 2020, mas a
disputa foi bem acirrada! A terceira
edição do Festar Gastronômico de
Borda da Mata aconteceu durante o mês
de janeiro e levou aos três restaurantes
participantes centenas de pessoas que
degustaram e avaliaram de acordo com
os quesitos: sabor, criatividade,
apresentação, atendimento e higiene.
Cerca de 500 pessoas experimentaram o
bolinho do Minas Gourmet, a paeja do

Comida de Buteco e o bolinho de
abóbora com costela do Agridoce. Para
Claudiney Gonçalves, proprietário do
restaurante Agridoce, o movimento
aumenta principalmente no dia do ponto
de encontro e o pedido pelo prato
inscrito dobra durante o mês.
Além dos bordamatenses, os bares
participantes receberam clientes de
diversas cidades da região, como Pouso
Alegre, Itajubá, Congonhal, Bom
Repouso, Tocos do Moji, Monte Verde
(Camanducaia), Alfenas, Caldas e
Paraguaçu. Também visitantes de São

Paulo/SP, Mogi Guaçu/SP, Santos/SP e
até de Porto Velho/RO. A premiação do
Festar Gastronômico é simbólica, sendo
o principal objetivo movimentar a
economia local, divulgar a gastronomia
e ampliar o calendário de eventos da
cidade. A organização do festival é
realizada pela Prefeitura com o apoio do
Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) e o Conselho Municipal de
Política Cultural (CMPC). De acordo com
o presidente do COMTUR, Samir
Naddur da Silva, “o turismo de eventos
é o que mais tem crescido no Brasil. É

muito importante para movimentar o
turismo em Borda da Mata e a realização
de eventos das mais variadas
formas. Sendo assim, o Festar
Gastronômico já passou a fazer parte do
calendário de eventos da cidade, tendo
contribuído bastante para estimular o
turismo, atraindo pessoas de diversas
cidades e também os nossos moradores
para degustar e avaliar a culinária local.”
Na mídia
Mais uma vez, o Festar Gastronômico
de Borda da Mata foi destaque na
imprensa regional.

G1
|
Globo.com - Festival
Gastronômico escolhe os melhores
pratos de bares de Borda da Mata, MG
Terra do Mandu - Borda da Mata
sedia 3ª edição de Festival
Gastronômico.
Edições anteriores
2019 - Em disputa acirrada, prato “copo
de carne” vence Festar Gastronômico
2019
2018 - Pastel de milho vence concurso
comida de boteco do Festar
Gastronômico 2018 em Borda da Mata.

Secretaria de Obras de Borda da Mata faz manutenção e melhorias na estrada Sertãozinho de Cima

O Departamento de Obras de Borda da
Mata segue com o trabalho de
manutenção e melhoria das vias urbanas
e rurais. Esta semana, foi feita uma ação
especial na Estrada Sertãozinho de Cima.
Ela recebeu a aplicação de uma camada
de bica corrida, material ideal para
melhorar a aderência de veículos, evitar
atolamento e derrapagem em vias de terra.

O Diretor do Departamento de Obras,
Barezze Brandão, explica que a melhoria
tem sido feita nos principais acessos de
estradas de terra dos distritos e zona rural.
“Esta já tem sido uma estratégia que
adotamos há algum tempo para garantir
que as estradas mais movimentadas
permaneçam em boas condições o maior
tempo possível, mesmo no período

chuvoso”, conta.
Mil toneladas de cascalho aplicadas
todos os meses nas estradas
Para dar conta do volume de trabalho
na zona rural, a Prefeitura mobiliza seus
servidores e procura otimizar o trabalho.
Para se ter uma ideia da quantidade de
serviço, todos os meses são aplicados
cerca de mil toneladas de cascalho em

dezenas de estradas. “Ainda assim,
travamos uma batalha diária para dar
conta da demanda, mas estamos fazendo
todo o possível para atendê-la de forma
rápida e eficiente”, conta o prefeito André
Marques.
O trabalho de manutenção é contínuo
e programado. Ele passa por todas as
estradas e se desloca também para

atender casos de emergência. “Nós
temos uma extensa malha rural e muitos
moradores que dela dependem para se
locomover, transportar suas mercadorias
e seguir com sua vida cotidiana, que nem
sempre é fácil. Estamos trabalhando duro
para dar o nosso melhor a esses
moradores e à toda população de Borda
da Mata”, afirma o gestor.

Alunos são recebidos com atividades especiais nas escolas de Borda da Mata
Os mais de 2 mil estudantes da rede municipal de
Educação de Borda da Mata iniciaram no dia 05 de
fevereiro, o ano letivo de 2020. Eles foram recebidos
com muita euforia pelos professores e direção das
unidades escolares, que prepararam atividades
especiais para dar as boas-vindas aos alunos.
Brincadeiras, dança, roda, dinâmicas. As atividades
de recepção dos alunos ocorrem após semanas de
preparação do núcleo pedagógico, do Departamento
de Educação, e até dos servidores do Departamento
de Obras, que se dedicaram a pequenas reformas,
reparos e jardinagem das unidades.
“Demos neste dia, as boas-vindas para os nossos
estudantes. Foi um dia de alegria e muita
movimentação nas escolas, que se prepararam muito para iniciar mais um ano letivo de aprendizado, de amizade e de aproximação
cada vez maior da comunidade escolar, com as famílias sempre presentes, de modo a propiciar um ambiente rico em ensinamentos,
seguro e acolhedor para as nossas crianças”, avalia o prefeito André Marques.

Secretaria de Saúde realiza vacinação antirrábica para
cerca de mil animais da zona urbana em Borda da Mata
O Setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde definiu quatro pontos estratégicos na cidade de Borda da
Mata para realizar a vacinação antirrábica em cães e gatos.
Nesta campanha, foram disponibilizadas vacinas em
recipientes de gelo, por conta do número restrito de doses,
portanto, foram vacinados apenas os animais levados aos
pontos pré-estabelecidos. Para casos específicos de animais
de grande porte ou dificuldade de transporte, deveriam falar
diretamente com o veterinário responsável pela vacinação.
Locais e horários da vacinação ocorreram nos dias 18 e
20 de fevereiro:
18/02/2020 – TERÇA-FEIRA
8h às 10h – Bairro Santa Rita (Mini Mercado Souza –
Mercadinho da Sônia)
10h30 às 12h30 – Bairro Santa Cruz (Praça)
20/02/2020 – QUINTA-FEIRA
8h às 11h – Centro (Praça Antônio Megale)
11h30 às 12h30 – Santo Antônio (Praça da Bíblia)

GRÁFICA TRIBUNA POPULAR -IMPRESSOS EM GERAL
FA Ç A S E U O R Ç A M E N T O - 3 4 4 5 - 2 1 3 0 / 9 -9 9 1 0 - 8 2 3 3

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.
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No BDMG, Prefeito de Borda da Mata cobra liberação de verba para reforma
do antigo prédio do Centro Saúde e pavimentação de ruas nos Distritos

No dia 18 de fevereiro, o prefeito
André Marques esteve no Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, o
BDMG, para pedir celeridade na liberação
dos recursos já aprovados para a
reforma do prédio que abrigava o antigo
Centro de Saúde, continuidade das
obras de reforma do poliesportivo e
pavimentação de ruas no Cervo e
Distrito do Sertãozinho. Em reunião com
um representante da instituição
financeira, ele obteve o compromisso de
que os trâmites para liberação da verba
serão concluídos.
A reforma no prédio do antigo Centro
de Saúde vai prepará-lo para abrigar o
Departamento de Desenvolvimento

Social e o CRAS Sebastiana
Marques. A nova estrutura do
departamento vai contar com
diversas salas, onde serão feitos
atendimentos personalizados à
população, servirão para realização
de dinâmicas, treinamentos e outras
atividades.
O poliesportivo, que está em fase
final de obras, vai se tornar um
complexo, com playground infantil,
pista de skate e um prédio para
abrigar o setor de Esporte. Já a
pavimentação de ruas dos distritos
integra o programa de infraestrutura
da atual administração para melhorar
a qualidade de vida naquelas regiões.

Artigo que acabava com registro de
jornalista é excluído da MP 905
Após três meses de intensa
mobilização dos profissionais de
imprensa contra a Medida Provisória
905/19, o deputado Christino Aureo,
relator da proposta, retirou do texto o
artigo 51, inciso VII, que extinguia a
necessidade de registro profissional
para as profissões de jornalista, radialista
e publicitário, entre outras.
“Tratando da extinção de registro
profissional no Ministério do Trabalho,
eu rejeitei a redação do artigo 51 da MP
e acatei o conjunto de todas as emendas
que estabeleciam os registros
profissionais. As categorias que
estavam abrangidas pelo artigo 51 estão
com seus registros restabelecidos no
Ministério do Trabalho”, disse o relator,
ao apresentar o parecer na Comissão

Mista.
Para o relator, o mercado ainda não
está maduro para fazer a autogestão das
profissões. Ele disse que vai apresentar
propostas com atribuição específica à
Secretaria do Trabalho para que exista
uma modernização do registro. “No
voto, a minha tendência é dar um prazo
para que nós possamos fazer esse
entendimento. Então, não é um prazo
impositivo”.
As sessões de discussão e votação
da MP 905 estão marcadas para os dias
3 e 4 de março, após o recesso de
Carnaval. Aprovado o relatório na
Comissão Especial, a MP segue para
votação no plenário da Câmara e depois
do Senado e tem prazo para aprovação
ou rejeição até 9 de abril de 2020.

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA
TRIB
UN
A
TRIBUN
UNA
POPULAR FAÇA
SEU CARTÃO DE
VISITA CONOSCO
E GANHE UMA
PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA
POPULAR QUE
SÃO 2.000
EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE
EM 4 MUNICÍPIOS.
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Grupo da Academia da Saúde de Borda da Mata participa de Encontro em Santa Rita do Sapucaí

Os idosos que integram o grupo da Academia da Saúde foram ao município de Santa Rita do Sapucaí, no dia 13 de fevereiro, participar de mais um encontro da terceira idade. O evento ocorreu no Teatro do Inatel
e reuniu grupos de idosos de toda a região.
A viagem até a cidade vizinha foi fruto de uma parceria da Academia da Saúde, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, e do CRAS Sebastiana Marques.
No palco do Teatro Inatel, os grupos de idosos se revezaram em apresentações cênicas, musicais e literárias.

Prefeito de Borda da Mata vai à ARSAE
e cobra providências contra Copasa
por ineficiência no tratamento de esgoto

Professores da Rede Pública
Municipal de Tocos do
Moji participam de palestra
no início do ano letivo
O Ano Letivo da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji se iniciou
com a Capacitação do Professor Rodrigo
Leão da Editora positivo e com a grande
palestra da professora Marisa Mauricio
Alves da cidade de Curitiba, com o tema
“Ética na Educação”.
Participaram da palestra Professores
da Rede Municipal, Professores da Rede
Estadual, Dirigentes, Especialistas e
Secretárias.
A professora abordou diversos
assuntos relacionados a questão da
Ética no cotidiano. Explanou sobre os
desafios, entre os quais se destacam os
aspectos éticos trazendo mudanças de
paradigmas que nos levam a repensar
as ações em nosso dia a dia. Com efeito,
nossa reflexão diz respeito à tão
destacada crise de valores éticos que
tem estado presente no decorrer dos
últimos anos e que poderá influenciar
na nossa formação profissional.
Alertou para a necessidade de se ter a
mente aberta para compreender a
dimensão da ética e sua dinâmica no
mundo e com as pessoas de diferentes
culturas, sendo necessário um olhar

para “uma ética da complexidade, da
cumplicidade e da (com) paixão. Diante
das mudanças que ocorrem na
sociedade e os valores que nela são
cultuados, é inegável, por exemplo, a
dimensão ética no trabalho educativo,
mas seria tão absurdo quanto injusto
exigir dos professores virtudes éticas
maiores do que as da sociedade, a qual
lhes dá a incumbência de ensinar. Assim,
queremos estimular questionamentos
concernentes à formação do profissional
na sociedade, enfatizando a ética como
condição primordial, haja vista que a
ética acontece no interior do ser humano
e se verifica a partir do momento em que
questionamos a ação ou conduta
praticada ou que se pretende praticar,
como uma maneira de controle interno
da ação humana.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji parabeniza
todos os participantes, agradece ao
empenho da Prefeitura Municipal e à
Parceria com o Sistema Aprende Brasil
da Editora Positivo.
Equipe do departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji-MG.

No dia 18 de fevereiro, o prefeito André Marques esteve
na Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário do Estado, a Arsae, responsável por
fiscalizar a Copasa.
O gestor levou ao conhecimento do diretor da agência, Antônio Claret, denúncias sobre a ineficiência da companhia no
tratamento do esgoto em Borda da Mata. O serviço não estaria atingindo a eficiência mínima exigida por lei.
Claret disse que vai averiguar as denúncias encaminhadas e prometeu para breve as medidas cabíveis. “Se, de fato, estiver
com esta ineficiência, isso será devidamente avaliado, nós abriremos um processo para tomar as devidas medidas, que podem
variar de vários pontos, como por exemplo, uma devolução proporcional (dos valores pagos) ou mesmo uma multa”, assegurou.
Para o prefeito André Marques, a busca pela reparação no serviço prestado pela Copasa é uma questão de justiça com os
moradores. “Vamos continuar fiscalizando a prestação de serviço da Copasa com rigor, afinal, nosso povo paga pelo serviço
e merece receber em troca um atendimento de qualidade. É justo e é dever da Copasa cumprir à risca com o contrato firmado
com o município” concluiu.

Capacitação e Palestra no início do ano letivo em Tocos do Moji

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.

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

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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

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

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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Adolescente é apreendido em
flagrante com entorpecentes
em Borda da Mata
Em 04/02/2020, um adolescente de 16 anos, foi apreendido em flagrante delito por
uso e consumo de drogas nas proximidades da quadra poliesportiva, no centro da
cidade. Após recebimento de denúncias que o indivíduo estaria enrolando um
cigarro de maconha, a Polícia Militar visualizou o indivíduo em atitude suspeita e na
busca pessoal, foram encontrados 03 cigarros contendo substância análoga à
maconha e 01 bucha do mesmo material. Compareceu o representante legal do
adolescente infrator e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para
adoção das providências cabíveis.

Dois adolescentes e um adulto
são presos tráfico de drogas
no bairro Nossa Senhora de
Fátima em Borda da Mata

Entre Janeiro e Fevereiro de 2020, foram inúmeras as denúncias sobre tráfico de
drogas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Diante deste cenário, a Polícia Militar
tem intensificado patrulhamentos no bairro para proporcionar segurança aos
moradores que estão atemorizados com a prática de tráfico de drogas no bairro e
inibir estas ações delituosas. Em 14/02/2020, a PM avistou dois indivíduos saindo
de uma das residências alvo das denúncias, e perante a suspeita, foram abordados.
Na busca pessoal, foi localizada uma bucha semelhante à maconha. Os abordados
informaram que haviam acabado de adquirir os entorpecentes naquela residência.
O morador foi acionado e após franqueada a entrada dos policiais, foram localizados
materiais que comumente são utilizados para embalagem e armazenamento de
entorpecentes. Os infratores foram apreendidos em flagrante delito por tráfico de
drogas e corrupção de menores, e com a presença dos Conselheiros Tutelares,
foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Homem foge a pé pela
mata e abandona arma
de fogo ao ver a Polícia

Em 15/02/2020, no perímetro rural, a Polícia Militar fazia patrulhamento preventivo
quando avistou um indivíduo carregando, em mãos, uma arma de fogo do tipo
espingarda. Este indivíduo ao notar a presença policial, saiu correndo rumo a um
matagal. Os militares o perseguiram, porém, não obtiveram sucesso em apreendê-lo.
Entretanto, localizaram a arma de fogo, a qual foi abandonada. O armamento foi
recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências
cabíveis.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 – (35) 99829-1493

7

TRIBUNA POPULAR

Atleta de Borda da Mata participa da Corrida de Montanha Pedra Branca em Caldas
No dia 16 de fevereiro, aconteceu na cidade de Caldas – MG, a 4° corrida de Montanha Pedra Branca. Com diversas dificuldades
ao longo do caminho, por trilhas, estradas de terra, onde o atleta de Borda da Mata, Jefferson Felipe Brandani da equipe
Crossover Experience Borda , se destacou na modalidade 10 Km de montanha, um percurso de grandes desafios. Se classificou
em 8° lugar do pelotão geral. E 1° lugar na categoria 20 - 29 anos. Segundo ele, foi sua primeira corrida em montanha e um
ambiente totalmente diferente, muita dificuldade ao longo do caminho, diferente das provas de rua que vem competindo , mas
muito feliz com o
resultado, vem se
dedicando e se
esforçando
pra
chegar ao seu
o b j e t i v o .
“Agradeço sempre
a Deus e a minha
equipe
Cross
Experience Borda.
Foco e determinação
sempre”,
diz
Jefferson.

Senador José Bento entrega cerca de
R$ 53 mil para o HCSL em Pouso Alegre
No dia 10 de fevereiro, O município de Senador José Bento se uniu para ajudar financeiramente o Hospital das Clínicas
Samuel Libânio (HCSL) e realizou uma grande ação
entre amigos que resultou em mais de R$ 53 mil que
foram revertidos para a manutenção dos serviços
prestados pelo HCSL.
No dia 10 de fevereiro, o prefeito de Senador José
Bento, Fernando Fernandes esteve reunido com o
presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale
do Sapucaí (FUVS), professor Pythágoras de Alencar
Olivotti, o diretor Executivo Igor Nogueira de Souza
Oshiro e o assessor da presidência, Ronald Beraldo
para receberem o cheque simbólico do prefeito de
Senador José Bento. “O Hospital Samuel Libânio é o
pai das cidades vizinhas. Está sempre de prontidão
para nos ajudar, por isso decidimos unir nosso povo nessa linda ação social. Sabemos que é pouco para a dimensão gigantesca
desse Hospital, mas é de coração”, disse o prefeito de Senador José Bento Fernando Fernandes.
O presidente da FUVS professor Pythágoras de Alencar Olivotti agradeceu o empenho do prefeito e da população de
Senador José Bento. “A ação do povo de Senador José Bento é louvável e digna de aplausos. Estamos felizes com a ação social
e os recursos entregues a nossa instituição. Será de bom proveito”, finaliza.

Deputado Dr. Frederico visita Senador José Bento

Campanha de Vacina de
Sarampo em Senador José
Bento vai até dia 13 de março

A Secretária de Saúde de Senador José
Bento informa a toda população que a
Campanha de Sarampo está de volta. A
Campanha começou no dia 10 e vai até
13 de março para as faixas etárias dos 05
aos 19 anos de idade.

O Dia D da campanha foi no dia 15 de
fevereiro das 8h às 16h na UBS de
Senador José Bento e teve também a
atualização da Caderneta de Vacinação
da População alvo nas faixas etárias de
05 a 19 anos de idade.

Empresa Casa do Terno deve se instalar
em breve em Senador José Bento

A convite do Prefeito Fernando, do Vereador Waguinho e do Secretário de Saúde Natan, o Deputado Dr.
Frederico visitou a cidade de Senador José Bento, onde foi recebido por várias autoridades e pela sua calorosa
população.
Na oportunidade, conheceu melhor as virtudes do município, como o bom Sistema de Saúde e a riqueza no
campo. Também foram apresentadas algumas demandas locais, como problemas nas estradas.
Ele anunciou a indicação de uma beneficiadora de café, solicitada pelo Vereador Waguinho, e um carro para
atendimento da Creche, a pedido do Prefeito Fernando. Além disso, firmou o compromisso de encaminhar
novos recursos para a Saúde, em atendimento às demandas do Secretário Municipal de Saúde, Natan.
“Agradeço pelo carinho da população, que me motiva a seguir sempre em frente, trabalhando com seriedade
por todos os mineiros”, diz o Deputado.

No dia 07 de fevereiro, o Prefeito
Fernando Fernandes de Senador
José Bento,
junto com o
Presidente do Legislativo, Enrique
Demétrio Fraga, estivem em
Congonhal para uma visita técnica
n a e m p r e s a C a s a d o Te r n o . D e

acordo com o Prefeito municipal, a
fábrica será instalada na cidade em
breve. As costureiras que tiverem
interesses já podem deixar seu
curriculum na Prefeitura Municipal
aos cuidados da Secretária,
Isadora Carvalho.

Movimento “Terço dos Homens de Borda da Mata” no Encontro
no Santuário Nacional de Aparecida-SP no dia 15 de Fevereiro.

GRÁFICA TRIBUNA POPULAR
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Secretaria de Saúde de Bom Repouso promove capacitação para os profissionais da Saúde
No dia 06 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Repouso promoveu uma capacitação voltada para os
Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate em
Endemias e demais profissionais das ESF’s (médicos, enfermeiros,
Técnicos em Enfermagem, Cirurgiões Dentistas e Auxiliares de
Saúde Bucal).
O objetivo desta capacitação é trazer mais conhecimento e
melhorias no trabalho em equipe, visando o nosso foco principal
que é o paciente.
A Secretaria agradece a Larissa e Marli da Lamar Treinamentos
pelos conhecimentos transmitidos aos profissionais da Saúde.

Quadra de Esportes da Escola Municipal Prefeito Atílio
da Silva Brandão em Bom Repouso ganha cobertura
No dia 14 de fevereiro, foi inaugurada
a cobertura da Quadra de Esportes da
Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão em Bom Repouso. Esta
cobertura foi uma obra executada
através de recursos do Estado
destinados pelos deputados Ulisses
Gomes e Odair Cunha, no valor de
R$300.000,00.
Estiveram presentes autoridades
locais: Prefeito, Vice prefeito, Vereadores,
além de Secretários Municipais,
diretores das demais escolas e
representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais.
Os professores de Educação Física
prepararam os alunos para uma bela
apresentação.
Teve também a apresentação do grupo
de capoeira Santa Izabel.
“Desejamos que esta obra venha a
enriquecer a interação entre os
estudantes, melhorar a prática de
esportes e atender as necessidades da
comunidade”, diz o Prefeito Messias.

Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso realiza Pedágio sobre o Carnaval

No dia 20 de fevereiro, a Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso realizou na cidade um Pedágio de conscientização
sobre a proteção no Carnaval, entregando orientações aos motoristas sobre o quão é importante para a saúde.

