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Cras de Borda da Mata trabalha
durante semana dedicada ao tema
Atenção, carinho, respeito. É o que
todo mundo espera receber no dia a dia,
principalmente os mais velhos. Mas nem
sempre filhos e netos têm paciência com
os idosos de casa, aí podem gerar
situações bem complicadas, até de
violência. O senhor Benedito Cândido,
de 63 anos, afirma que sabe que existe
essa situação “já vi sofrer na família
nossa, até descombinei com um cunhado
meu.”
A violência contra a pessoa idosa é
uma realidade no Brasil. Em Borda da
Mata não é diferente. Uma das maiores
demandas do Cras é a denúncia ou
pedido de socorro pelos próprios idosos
acerca de todos os tipos de violência
sofridas por parte de filhos adultos e
familiares.
De acordo com a coordenadora do

Cras Sebastiana Marques, Marcela
Machado, “a ação do Cras nesse
momento é tentar trazer a família para
uma reunião com os técnicos da
Assistência Social, muitas vezes também
com os técnicos da Saúde, para entrar
em um acordo. Trazer para essa família
uma conciliação. Se a gente não tiver
sucesso com as reuniões e com o
acompanhamento, o caso é encaminhado
ao Ministério Público para as medidas
cabíveis.”
É aquela história do conflito de
gerações e de interesses. O senhor José
Benedito, de 66 anos, conta “os filhos
hoje não obedecem aos pais, se eu falo
‘não vai’, eles falam: ‘o senhor não sabe
nada’.”
Os trabalhos começou na semana do
Dia Mundial de Conscientização da

conscientização da violência contra pessoas idosas
Violência contra a Pessoa Idosa – 15 de junho. O
Governo Federal lançou uma cartilha sobre o tema.
O Governo do Estado deu início a uma campanha
que foi de 15 a 29 de junho para discutir a realidade
e assim prevenir situações de violência com os
idosos. E o Cras Sebastiana Marques, em Borda da
Mata, segue no trabalho de mediação e
conscientização das famílias.
No auge dos 72 anos, a senhora Marilene Freitas
é categórica “os pais cuidaram tanto dos filhos e
agora no fim da vida vai ser maltratado e
abandonado? Então os filhos têm a obrigação de
cuidar dos pais.”

Oração de São Judas Tadeu
(casos urgentes)
Glorioso Apóstolo,
Fiel servo e amigo de Jesus!
A igreja vos honra e invoca por todo o mundo como Patrono dos casos
desesperados e dos Negócios sem remédio.
Rogai por mim que estou desolado.
Eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato,
onde o socorro desapareceu quase que por completo.
Assiste-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as
consolações e auxílio do Céu em todas as minhas precisões, tribulações e
sofrimentos.
São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor e nunca deixar de
vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que
estiver ao meu alcance para espalhar a Vossa devoção por toda parte. Amém...
São Judas Tadeu, rogai por nós.
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e Glória ao Pai.
Assim que receber a graça publicar o agradecimento e divulgar esta oração
para que outros possam se beneficiar desta prece poderosa.
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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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

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
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Prefeitura de Bom Repouso inicia as obras de revitalização
da Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão

No dia 27 de maio, deu-se início às obras na Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão em Bom Repouso com o objetivo de preparar o
ambiente para receber os alunos no retorno às aulas após a Pandemia.
A escola está restaurando as fachadas, pisos e pintura. As obras
começaram pela cozinha e depósito de merenda que receberam pintura e
uma nova mobília.
A SME e a direção da Escola agradece ao Prefeito Municipal Messias
Crispim Brandão pela dedicação e zelo com a Educação do Município.

Fiscalização faz ações de
vistoria no comércio para
garantir cumprimento de
regras de prevenção à
Covid-19 em Borda da Mata

Apesar da ação focada nos
supermercados, que têm grande fluxo de
pessoas, fiscalização reforçada vale para
todo o comércio da cidade.
Os fiscais da Prefeitura de Borda da
Mata iniciaram no dia 10 de junho, a
vistoria em supermercados para garantir
o cumprimento das regras de prevenção
à Covid-19. A ação foi definida no dia
09, pelo Comitê local de Enfrentamento
à Covid-19, após denúncias de
descumprimento das medidas.
As vistorias visam garantir o
distanciamento entre as pessoas dentro
dos estabelecimentos, o uso de máscara
e a desinfecção de utensílios de grande
utilização, como os carrinhos e cestos
de compra.
“Estamos fiscalizando com muito
empenho, a demanda é enorme. Pedimos
encarecidamente o apoio e a consciência
das pessoas. Não podemos estar em
todos os lugares ao mesmo tempo,
dependemos, principalmente, do bom
senso e da capacidade de cada morador
em colaborar para o bem da
coletividade”, ressalta o fiscal de
Postura Robson Lima.
De acordo com ele, as vistorias nos
supermercados é uma ação coordenada
e concentrada e decorre de decisão do
comitê por conta do volume de
denúncias que chegou à fiscalização
acerca desses estabelecimentos. No
entanto, vistorias são feitas a qualquer
momento em qualquer estabelecimento
que descumpra as regras de prevenção
ao coronavírus.
Crise exige colaboração de todos
O prefeito André Marques considera
que as medidas de prevenção adotadas
até aqui pelo município têm surtido
efeito importante. Até o momento, a
cidade registra apenas 10 casos de
Covid-19. “Adotamos medidas cruciais
desde o início da pandemia, sempre
tendo o comitê de enfrentamento e seus
membros como referência para as
tomadas de decisão. Chegamos bem até

aqui, mas, neste momento de retorno
gradual das atividades, e nós sabemos
da importância do trabalho para a
dignidade das pessoas, é fundamental
que todos tenham a máxima consciência
da importância que é o uso das máscaras,
o distanciamento e as medidas de
higiene. Decretos, fiscais, nada é mais
eficaz na prevenção que a união de
todos. Juntos, temos todas as condições
de vencer essa pandemia e sair delas
ainda mais fortes”, conclui.
Foco da fiscalização
Nas visitas que começaram a ser feitas
de pelos fiscais está sendo avaliado o
cumprimento, em especial, das seguintes
regras:
- A ocupação interna dos
estabelecimentos não deve superar o
limite máximo de 1 pessoa a cada dois
metros quadrados.
- O número máximo permitido de
pessoas no interior do estabelecimento
deve ser informado em cartaz afixado em
sua entrada.
- Carrinhos e cestos de compra devem
ser higienizados de forma constante com
substâncias desinfetantes como o álcool
em gel 70%.
- O uso obrigatório de máscaras de
proteção facial por funcionários e
clientes.
‘Minas Consciente’
As diretrizes para supermercados e
demais estabelecimentos comerciais ou
de prestação de serviços, cujo
funcionamento está liberado com
restrições na cidade, constam nos
protocolos do programa ‘Minas
Consciente’, ação do governo do Estado
para retomada gradual e segura das
atividades à qual o município aderiu em
7 de maio.
A
não
observância
das
recomendações de saúde pode resultar
em notificação, no registro de um Boletim
de Ocorrência e, até, no fechamento
compulsório do estabelecimento.

Secretaria Municipal de Educação de Bom Repouso
garante o direito à aprendizagem com o
Projeto “Estuda em Casa”.

No dia 20 de abril, devido à Pandemia
do Coronavírus, as Escolas Municipais
de Bom Repouso deram início as
atividades não presenciais, por meio do
Projeto “Estuda em casa”.
As ações que estão desenvolvendo
dentro do Projeto, estão em consonância
com as orientações do CNE, CEE e
Superintendência Regional de ensino de
Pouso Alegre.
A Equipe Gestora orienta os

professores por meio dos aplicativos
Zoom e Whatsapp, realizando reuniões
e estudos a fim de subsidiar o trabalho
nesse período de pandemia.
O Projeto “Estuda em casa” acontece
por meios digitais e atividades
pedagógicas impressas. Os professores
elaboram as atividades em conformidade
com a BNCC e o Currículo de Minas e
encaminham para validação da
supervisão escolar juntamente com o

plano de aula. Essas atividades são
impressas e entregues aos alunos,
visando garantir a continuidade da
aprendizagem dos alunos, mantendo o
vínculo do aluno com a escola.
“Que neste momento de incertezas
devido a pandemia, possamos nos unir
para fazermos o nosso melhor
considerando a vida e a saúde de cada
um. Que Deus nos abençoe”, diz a
Secretária de Educação Terezinha.

COMERCIO PODERÁ SER FECHADO,
poderá a qualquer momento mudar a situação de fechamento do comércio. E a culpa é de quem?
A culpa é SUA!!!
- A culpa é sua, que insiste em usar o nariz para fora da máscara.
- A culpa é sua, que diz: “Ih, desculpe, esqueci minha máscara...”.
- A culpa é sua, que leva criança para “passear” no **mercado** **(mercado é para ser frequentado por 1 pessoa por
família, de preferência adulto fora do grupo de risco).**
- A culpa é sua, que deixa seu filho adolescente frequentar “role” com os amigos.
- A culpa é sua, que não entendeu que os shoppings reabriram como OPÇÃO, ou seja, não é um convite obrigatório para
bater perna sem motivo.
- A culpa é sua, que lotou restaurantes e bares nas últimas duas semanas.
- A culpa é sua, que frequentou balada oficial e extraoficial.
A culpa NÃO é do comércio, academias, serviços que seguem à risca as medidas de controle e contenção sanitária.
O fato de você “poder” frequentar lojas, Havans, Aqui Agora, Renner e afins não significa que você “precisa” ir a estes
locais de aglomeração de pessoas. Use drive thru, delivery.
E você da terceira idade que lota ônibus em horário de pico ou fora dele sendo grupo de risco ?
A culpa não é do presidente, governador ou prefeito, porque quanto mais investimentos tiverem mais você vai achar
que pode andar a toa.
Agora, POR SUA culpa, tantos serviços serão novamente paralisados ou restringidos. Tantas pessoas serão prejudicadas
simplesmente porque nossa população não consegue ter a responsabilidade e consciência de que todos precisam cuidar
de todos para que todos possamos sair dessa juntos.
O que nos resta agora a fazer é pedir a Deus que nos abençoe, inclusive você que não entendeu, ou não acredita no
vírus.
Autor desconhecido
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Polícia Militar prende três indivíduos
por danos em casas e comércio
No dia 02 de junho, a Polícia Militar foi acionada via 190 por moradores da cidade
denunciando que indivíduos estariam jogando pedras nas janelas e telhados das
casas e comércios, causando danos, além de ameaçar pessoas pelas ruas e afrontar
os poderes públicos presentes no município. Diante da denúncia a Polícia Militar
realizou rastreamento pela cidade e obteve êxito em abordar 03 autores, os quais
acabaram resistindo à prisão, sendo contidos, algemados e presos, e posteriormente
encaminhados à Polícia Civil.

Cidadão cai em golpe ao tentar
comprar carro pela Internet

No dia 03 de junho, uma pessoa procurou a Polícia Militar em Borda da Mata e
relatou que comprou um veículo pela internet através de um anúncio. Ela teria feito
contato com o suposto vendedor através do celular, tendo tal pessoa lhe pedido
adiantado certa quantia a título de “sinal”, lhe informando a conta para transferência,
tendo a vítima transferido o dinheiro para a conta do potencial criminoso. O vendedor
então lhe mandou uma mensagem dizendo que o veículo estava embarcado para ser
entregue e que estava esperando a nota fiscal ser emitida, porém a vítima precisaria
fazer o restante do depósito para poder obter o veículo. Ao desconfiar da situação,
a vítima ligou no suposto comércio que estaria vendendo o veículo, não sendo
atendida, e ao pesquisar sobre a loja ficou sabendo que estava fechada por causa
da pandemia da covid-19, tendo também constatado que o destinatário da conta
seria de município diverso do da loja, percebendo então ter sido vítima de crime.

Polícia Militar recupera moto furtada
no Bairro Nossa Senhora de Fátima

No dia 11 de junho, a Polícia Militar foi acionada via 190 por uma pessoa relatando
que por volta das 19h havia estacionado sua motocicleta em frente a sua residência
no bairro Nossa Senhora de Fátima, e que por volta das 22h percebeu que a
motocicleta não estava mais ali. Foi realizado rastreamento no intuito de localizar o
veículo; pouco tempo depois a PM deparou com uma motocicleta com as mesmas
características mencionadas pela vítima, sendo ocupada por 02 indivíduos que, ao
perceberem a aproximação da viatura evadiram em alta velocidade empreendendo
fuga. Após uma breve perseguição da motocicleta, os autores abandonaram-na
próximo a uma mata que liga os bairros Nova Borda e Nossa Senhora de Fátima e
evadiram. Ao verificar a moto foi constatado que se tratava da motocicleta furtada.
A motocicleta foi removida ao pátio e posteriormente restituída à proprietária.

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

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 dia 15 de junho, a equipe do Cras Senador José Bento continuou
Cras de Senador José Bento entrega apostilas do Projeto fazendo
o acompanhamento psicossocial e psicopedagógico,
oferecendo todo suporte e assistência às famílias que fazem parte do
de Inclusão Social Conviver e do NAME no mês de junho SCFV(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), do
Projeto de Inclusão Social Conviver e do NAME. Neste dia, foi feita
a entrega das apostilas e do material pedagógico.
“Sobre a alegria em atender as pessoas, e contribuir
para uma melhor qualidade de vida, o gostoso mesmo
é perceber que estamos sendo úteis em um período
tão difícil a estas famílias e receber um sorriso é o
maior agradecimento que poderíamos ter”, diz a
Assistente Social, Ivanilda Silva e acrescenta “Seja
a mudança que você quer ver no mundo” (Dalai
Lama)”.

Vacinação contra o
Sarampo em Senador
José Bento é feita em
diversas localidades

Uso de máscara em Borda da Mata
passa a ser obrigatório também nas ruas
O uso de máscaras passou a ser
obrigatório também nas ruas de Borda
da Mata a partir desde dia 25 de junho.
A medida está prevista no Decreto 4.325
e foi adotada após reunião do Comitê
local de enfrentamento à Covid-19, que
apontou
a
necessidade
da
implementação de medidas mais duras
no enfrentamento da pandemia, após o
aumento dos casos da infecção no
município.
Com a nova determinação, o uso de
máscaras passa a ser obrigatório em
todos os estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços, nos órgãos e
espaços públicos e locais de
convivência. A única exceção se aplica
àquelas pessoas que estiverem se
exercitando ao ar livre.
O decreto elaborado a partir da reunião
do comitê salienta que o uso da máscara
não elimina a necessidade do
distanciamento mínimo de dois metros
entre as pessoas. O documento também
destaca a responsabilidade dos
estabelecimentos comerciais:
- Eles devem impedir a entrada e a
permanência de pessoas que não estejam
utilizando máscara ou cobertura sobre
nariz e a boca;
- Ficam responsáveis pela organização
das filas externas de seus
estabelecimentos, sob penas cível e
penal, além da possibilidade de
fechamento
compulsório
do
estabelecimento;
- Devem afixar cartazes informativos

sobre a forma de uso correto de
máscaras e o número máximo de pessoas
permitidas ao mesmo tempo dentro do
estabelecimento.
Além dessas obrigações, comércios e
indústrias devem obedecer às medidas
sanitárias exigidas pelos órgãos de
saúde e o protocolo previsto para cada
segmento no ‘Minas Consciente’,
planejamento do governo do Estado
para retomada gradual e segura das
atividades econômicas ao qual o
município aderiu.
A higienização de ambientes, o
distanciamento entre pessoas no interior
dos estabelecimentos e o uso de
máscaras são algumas das exigências
para o seu funcionamento. O desrespeito
a essas medidas pode acarretar em seu
fechamento compulsório.

Casos de Covid em
Borda da Mata, Bom
Repouso, Tocos do Moji
e Senador José Bento:
Até o dia 26 de junho, os casos
confirmados de Covid eram: Borda da
Mata - 10 casos; Bom Repouso – 9
casos; Senador José Bento – 5 casos e
Tocos do Moji- 1 caso.
Obs. É bom lembrar, que estes dados
eram até dia 26/06, mas em caso de
Pandemia, os dados sempre mudam e
hoje, dia 30/06, se estiver modificado,
será atualizado depois.

Reunião do Comitê de enfrentamento ao Coronavírus

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

No dia Mundial do Doador de
Sangue, Secretaria de Saúde de
Senador José Bento reafirma parceria
com Hemocentro de PousoAlegre

A Secretária de Saúde de Senador José Bento
reforçou a importância da vacinação contra o
Sarampo no município no mês de junho. A
campanha esteve estendida até dia 30/06/2020 com
o público de 20 a 49 anos no horário das 7h às
13h.
Para o Pessoal da Zona Rural a vacinação foi
pontos estratégicos e com Horários diferenciados
das 17h às 19h30. Para aquelas pessoas que
estavam trabalhando e não podia ir durante o dia
e necessitava da dose.
Os locais atendidos foram: Bairro dos Marianos
no Postinho de Saúde; Bairro Água Parada no
Barracão da Igreja; Bairro da Serra no Barracão da
igreja; Bairro das Três Barras no Barração da
igreja..
Lembrando a todos que o Sarampo é transmitido
por meio da Fala, da Tosse ou do Espirro de uma
pessoa contaminada. E a vacina é a única forma
de prevenção a essa Doença.
“É melhor Previnir do que Remediar”, diz o
Secretário de Saúde Natan Souza, que sempre
contou com o apoio do Prefeito Fernando
Fernandes.

No dia 14 de junho, comemora-se o dia Mundial do Doador de Sangue e a Secretaria de Saúde de Senador José Bento em
parceria com Hemocentro de Pouso Alegre, reafirma que em tempos de crise como essa e com Estoque de Sangue Baixos,
necessita urgentemente de doadores de Sangue. Para doar, você só precisa: - Ter entre 16 e 67 anos; - Jovens de 16 a 17,deve
estar acompanhados por um responsável legal; - Idade máxima de 60 anos para primeira doação;- Pesar mais de 50 kg;- Sentirse bem e com Saúde; - Estar alimentando; - Apresentar documento com Foto, emitido por órgão oficial.
Com sua doação, Você pode estar ajudando a salvar uma Vida!
Entre em contato com a Secretária de Saúde de Senador José Bento, pelo telefone (35)3426-1028, que agendamos sua doação
no Hemocentro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre. “Doe Sangue, Doe vidas” diz o Secretário de Saúde,
Natan Souza que sempre conta com total apoio do Prefeito Fernando Fernandes.
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TRIBUNA POPULAR

Tocos do Moji ganha mais uma Unidade Básica de Saúde

A Prefeitura de Tocos do Moji continua trabalhando para trazer mais conforto e qualidade para a vida de seus cidadãos. Um bom exemplo desse incansável trabalho é a obra de construção das instalações da nova
Unidade Básica de Saúde (UBS) que se desenvolve às margens da Avenida Sebastião Bento da Silva. Esse projeto vai atender a toda a população, trazendo mais qualidade e comodidade aos atendimentos.
“Seguimos trabalhando e quem ganha é nossa querida cidade”, ressalta o Prefeito Toninho Rodrigues.

Saúde Municipal de Tocos do Moji recebe veículo de quase 100 mil reais de emenda
parlamentar do Deputado
Estadual Tito Torres
O município de Tocos do Moji mais
uma vez mostra eficiência nas parcerias
que fazem com os políticos nas outras
esferas, tanto Estadual, como Federal.
Desta vez, no mês de junho, o
Departamento de Saúde do Município
recebeu, através de emenda parlamentar,
do Deputado Estadual Tito Torres um
veículo que será utilizado nos
transportes de paciente. Este carro, além
de novo, proporcionando mais
segurança aos usuários, ele também
possui sete lugares e, claro, aumenta o
conforto e de certa forma, até ajuda
devido a pandemia, quando necessário.

O veículo é um Fiat Doblo no valor de
R$94.845,00. O prefeito Toninho
Rodrigues mais uma vez agradece o
empenho e a parceria com o Deputado
Tito Torres que muito tem contribuído
para o desenvolvimento do Município.
“Nossas parcerias, sempre trouxeram
bons frutos para nossa população e por
isso, que desta vez, queremos
demonstrar aqui nossa gratidão para com
Tito Torres, que beneficiou nossa
população com este veículo tão
importante para a área da Saúde. Muito
obrigado!”, agradece Toninho
Rodrigues.

