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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia - 21/10
1ª dose aplicada - 13.652
2ª dose aplicada - 9.758

Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 22/10

1ª dose aplicada - 8.988
2ª dose aplicada - 6.023

Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 19/10

1ª dose aplicada - 3.511
2ª dose aplicada - 2.351

Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 21/10

1ª dose aplicada - 1.412
2ª dose aplicada - 1.241

Dose única - 30

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 26/10/2021

OBS.: Essa é a última quinzena que o Tribuna Popular publica o
vacinômetro, pois o Vacinômetro Estadual não está divulgando

mais as doses recebidas e nem a aplicação das doses de reforço,
então não faz sentido, sem as informações completas.

Estudante Maria Fernanda do Colégio Nossa Senhora do Carmo em Borda
da Mata fica em 3º lugar no concurso de redação “EPTV na Escola”

Professora Karina e aluna Maria Fernanda
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Padre Andrey
que foi Vigário
Paroquial em

Borda da
Mata falece

aos 39 anos de
idade e comove

toda Arquidiocese
de Pouso Alegre
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Empresa Kayza Malhas de
Inconfidentes instalará uma

Unidade em Senador José Bento

Entrega da Proposta Oficial da instalação da empresa
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Tocos do Moji e Inconfidentes
pretendem construir uma ponte de
alvenaria na divisa dos munícipios no
bairro Paredes sobre o Rio Mogi-Guaçu

Visita a Prefeita de Inconfidentes
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Bom Repouso estreia com vitória em
casa na Copa Mantiqueira de Futsal
na primeira competição no Ginásio
Poliesportivo após o início da Pandemia
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Homem
ataca Policiais
Militares com
facão, troca

tiros no bairro
Gaspar em
Borda da

Mata e vem
a óbito
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

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.

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

Políticos de Tocos do Moji participam de evento do PSDB em Poços de Caldas

No dia 16 de outubro, o Prefeito de Tocos do Moji, Givanildo José da Silva, esteve na
cidade de Poços de Calda acompanhado dos vereadores em um evento do PSDB.

Encontraram com deputados Federal Rodrigo de Castro e Estadual Tito Torres.
“Queria agradecê-los pelo comprometimento que vem tendo com a nossa administração e

nosso município. Eles assumiram o compromisso de destinar dois ônibus escolares.
Nosso muito obrigado, e que Deus os abençoe sempre”, agradece o Prefeito Givanildo.

Prefeito de Tocos do Moji
transmite mensagem e enaltece
educadores no Dia do Professor

No dia 15 de outubro, Dia dos
Professores, o Prefeito de Tocos do Moji
fez uma bonita homenagem aos
professores de seu município e
transmitiu essa bela mensagem aos
educadores de forma geral:

“Queridos Professores -  Neste dia
especial, me dirijo a vocês com muito
respeito e consideração, para agradecer
e homenageá-los, por tanta dedicação e
comprometimento com a Educação em
nosso país, principalmente aos que
atuam em nosso Município.

Vocês desempenham de forma
extraordinária um papel muito
importante e fundamental para a
sociedade, são responsáveis por

transformar vidas, por dar sentido às
coisas. Possuem grandes habilidades,
são capazes de cultivar amor, esperança
e transformar tristezas em alegrias.

Você professor não somente ensinam
matérias, você disciplina alunos,
aconselha, gerencia atividades, planeja
o futuro e principalmente é formador de
opinião, nos faz pensar, refletir, organizar
as ideias.

Seremos eternamente gratos por tudo
o que representam em nossas vidas.

Peço a Deus que os abençoe e os guie
nesta tarefa árdua e tão generosa, que
vocês sejam muito felizes e realizados.

Forte abraço. Muito obrigado a
todos.”

Escola Estadual de Tocos do Moji
enaltece todas as datas comemorativas
dos Profissionais da Educação

28 de Agosto - Comemoramos o Dia
do Supervisor Escolar; 30 de setembro -
comemoramos o dia das Secretárias; 04
a 08 de Outubro - comemoramos a
Semana das Crianças; Não podíamos
deixar de comemorar o dia 15 de Outubro
- Dia do Professor e no  dia 30 de

outubro- Dia das merendeiras.
Nossa eterna gratidão a toda

Comunidade Escolar. Obrigada a todos
pelo empenho e dedicação. Obrigada aos
Pais que nos apoiaram e nos ajudaram a
passar este período difícil.

Direção da EEJTCJ

Escola Estadual de Tocos do Moji é selecionada
para o prêmio “Escola Transformação”

É com alegria que comunico a toda
comunidade escolar Escola Estadual
José Tomás Cantuária Júnior que fomos
selecionados no prêmio “Escola
Transformação” da SEEMG, nível anos
finais do Ensino Fundamental.

Agradeço a todos os alunos,
professores, equipe pedagógica e
colaboradores da nossa escola.

Tocos do Moji e
Inconfidentes

pretendem
construir uma

ponte de
alvenaria na
divisa dos

munícipios no
bairro Paredes

sobre o Rio
Mogi-Guaçu

No dia 20 de outubro, o Prefeito de
Tocos do Moji, Givanildo e o vice-
prefeito, Gervásio estiveram em
Inconf identes  quando se
encontraram  com a  prefe i ta
Rosângela Dantas.

“Firmamos uma parceria  para
juntos  buscar  recursos  aos
Governos do Estadual e Federal para
cons t rução de  uma ponte  de
alvenaria no bairro Paredes, divisa
dos municípios sobre o Rio Mogi-
Guaçu. Queria agradecer a Prefeita
pela recepção e parabenizá-la pela
adminis t ração” ,  d iz  o  Prefe i to
Givanildo.

Encontro em

Inconfidentes e

modelo de ponte

A N U N C I E  N O  T R I B U N A  P O P U L A R
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Padre Andrey que foi Vigário Paroquial em Borda da Mata falece
aos 39 anos de idade e comove toda Arquidiocese de Pouso Alegre

“CHAMOU-ME PELA SUA GRAÇA”
(Gl 1,15)

Com profundo pesar comunicamos o
falecimento em São Paulo, no Hospital
da Beneficência Portuguesa, neste fim
de tarde do dia 18 de outubro de 2021,
do Revmo. Sr. Padre Andrey Cássio
Nicioli Silva, com 39 anos de idade, 05
anos de ordenação presbiteral, filho
único do casal Antônio Moreira da Silva
e Vânia Luzia Nicioli Silva, que é irmã
de Dom Darci Nicioli, Arcebispo de
Diamantina.

Padre Andrey esteve internado
desde final de julho para seu
transplante de medula, que obteve o
êxito esperado, porém os
desdobramentos pós-transplante
evoluíram para sinusite e septicemia.

Nascido em 01 de novembro de 1982,
em Jacutinga, MG, foi batizado pelo Côn.
Vieira, em 21 de dezembro do mesmo
ano e crismado por Dom Ricardo Pedro
em 20 de dezembro de 1997.

O despertar vocacional se dá pelos
13 anos de idade, realidade que
amadureceu ao longo de bom tempo,
vindo a cursar o propedêutico na
Congregação do Santíssimo Redentor,
no ano de 2001, onde permaneceu até
2004.

Deixando a Congregação iniciou uma
experiência de trabalho e estudos,
graduando-se em Comunicação Social
com habilitação em Jornalismo pela
PUCCamp, em 2008, tendo trabalhado
na EPTV Sul de Minas.

O processo vocacional vai se
desenvolvendo e, mais tarde, após um
caminho com as inquietações do
chamado e acompanhado por alguns
padres da sua paróquia, retorna para o
seminário, desta vez na Arquidiocese

de Pouso Alegre, entrando para o
Seminário Nossa Senhora Auxiliadora
em 07 de fevereiro de 2011.

Admitido às ordens sacras em 25 de
setembro de 2013, foi instituído no
ministério do Leitorato em 26 de maio
de 2014 e no Acolitato em 01 de
dezembro de 2014. Recebeu a ordem do
Diaconato em 28 de novembro de 2015,
na Catedral Metropolitana e a
ordenação presbiteral em 24 de
setembro de 2016 em sua terra natal, na
Igreja de Santo Antônio, ambas pela
imposição das mãos de Dom José Luiz
Majella Delgado, C.Ss.R.

Exerceu seu ministério diaconal na
paróquia Nossa Senhora do Carmo em
Borda da Mata e em setembro/2016
tornou-se seu vigário paroquial. Desde
abril de 2019, é vigário paroquial na
paróquia São José Operário em Pouso

Alegre. Colaborador no Tribunal
Arquidiocesano no ofício de Auditor,
presença marcante em sua Equipe de
Nossa Senhora, bem como nos
Cursilhos de Cristandade. Coordenador
da Pastoral da Comunicação
Arquidiocesana, com um trabalho
dedicado, inclusive nas redes sociais
da Arquidiocese, bem como um
programa diário na Rádio Difusora HD,
abdicado em julho em vista do seu
tratamento. Colaborou, também, na
Comissão Episcopal Pastoral para a
Comunicação da CNBB e como
Assessor Eclesiástico da Comissão
para a Comunicação e Cultura do
Regional Leste 2 -CNBB.

O Senhor que o chamou por sua
graça para estar com Ele consagrado
no sacerdócio (cf. lema de ordenação)
o chama agora, definitivamente, a estar

com Ele, Pastor Eterno, recebendo a
recompensa dos justos, aquela
recompensa de “gente boa” (jargão que
marca suas interlocuções!).

Rendemos graças ao Pai, em meio às
lágrimas da separação tão prematura, por
sua vida entregue à Igreja Particular de
Pouso Alegre e por seu sacerdócio que
fez bem ao povo de Deus que lhe foi
confiado.

O Arcebispo Dom José Luiz Majella, o
clero e toda nossa Arquidiocese,
apresenta a solidariedade fraterna aos
parentes e familiares, em especial aos
seus pais Sr. Antônio e Vânia e ao tio
bispo, Dom Darci Nicioli, assegurando as
preces pelo consolo que brota da certeza
da Ressurreição.

Apresentamos, com a exortação
evangélica: “Estive doente e cuidaste de
mim” (Mt 25, 36), a eterna gratidão ao
Hospital Beneficência Portuguesa de São
Paulo, às suas equipes médicas,
enfermeiros e outros profissionais e
pessoas do convívio desse tempo de
internação que interagiram e se
mantiveram de prontidão em suas
necessidades e, nesses longos meses,
não mediram esforços nos cuidados
necessários e que com profissionalismo
exerceram seu sacerdócio medicinal.
Reconhecimento e gratidão, também, aos
profissionais da saúde e atendentes dos
laboratórios e unidades hospitalares em
Pouso Alegre, desde a descoberta da
mielodisplasia, pelos serviços prestados
e atenção dada, facilitando o tratamento
para a realização do transplante. Gratidão
a todos que, desde o doador anônimo da
medula aos que se empenharam nas mais
diversas formas, para que se obtivesse a
doação e se realizasse todo o processo
do transplante, desde sua origem até aqui,

bem como aos que se dispuseram na
busca da compatibilidade.

Um profundo “Deus lhe pague” a
todas as pessoas, comunidades,
paróquias, movimentos, pastorais,
ministérios, equipes diversas,
internautas, “pascons”, amigos e
amigas, fiéis das paróquias onde Pe.
Andrey se fez presença sacerdotal, que
se desdobraram em preces, atenções,
preocupações e não deixaram de
assegurar suas proximidades em
oração. DEUS LHES PAGUE!!!

O Arcebispo Metropolitano, Dom
José Luiz Majella, que acompanhou
passo a passo em constante contato
com familiares através de Dom Darci,
consternado com a realidade dolorosa
que vivenciamos em nossa Igreja
Particular, pede que em seu sufrágio
seja oferecido santo sacrifício da
Eucaristia e que as orações de todos
alcancem os sofridos corações de seu
pai e de sua mãe, junto aos demais
familiares, com o conforto da fé.

No mistério da dor e da morte, em
que nos silenciamos profundamente,
rezamos com Jó: “O Senhor o deu, o
Senhor o tomou. Bendito seja o nome
do Senhor!”(Jó 1,21).

Louvado seja o sacerdócio de Pe.
Andrey, que em pouco tempo de
existência, marcou a vida de tantos fiéis
e fez o bem! Tu és Sacerdote para
sempre!

Por sua Graça… Descanse em Paz,
querido Pe. Andrey!

O féretro seguiu diretamente para
Jacutinga e a missa de corpo presente
foi celebrada às 15h,  terça-feira, dia 19,
na Matriz de Santo Antônio e logo em
seguida se deu o sepultamento.

Chancelaria do Arcebispado

Bom Repouso estreia com vitória em casa na Copa
Mantiqueira de Futsal na primeira competição no
Ginásio Poliesportivo após o início da Pandemia

No dia 18 de outubro, aconteceu o
retorno da utilização do Ginásio
Poliesportivo de Bom Repouso após a
declaração de  pandemia mundial e o
sentimento de gratidão tomou conta de
todos. A equipe dos  veteranos deu um
show em quadra goleando a equipe de

Itapeva de 8x0 e a torcida foi ao delírio.
O atual campeão BREC veio e fez uma

belíssima partida onde saiu vitoriosa
contra a equipe da Lagoa -  BREC 7 x 6
Lagoa.

“Foi um jogo emocionante. Duas
equipes preparadíssimas se enfrentaram

e faltando 30 segundos para o final da
partida conseguimos a vitória. Seguimos
firmes e contando com o apoio dos
patrocinadores, da nossa torcida e da
Prefeitura  que sempre nos apoiou”, diz
Talita Bertolacini, responsável pelo
Departamento Municipal de Esportes.

Homenagem aos Professores
Bom Repouso

“Eles são ‘artesãos’ das gerações futuras. Com o seu saber, paciência e dedicação,
transmitem uma maneira de ser que se transforma em riqueza, não material, mas
imaterial, criando o homem e a mulher do amanhã”.

Papa Francisco.
“Feliz Dia do Professor a todos os professores de Bom Repouso”, diz o Prefeito

Edmilson Andrade.

Nota de Pesar – Falecimento da mãe do
Prefeito de Bom Repouso, Edmilson

A Prefeitura de Bom Repouso publicou Nota de Pesar por ocasião do  falecimento
do mãe do Prefeito Edmilson Andrade, Sra.  Wilma Maria Andrade, ocorrido no dia
22 de outubro. Confira:

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“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.

Guardei o Amor
Pra você guardei o amor
Cantou Nando Reis
Música que mostra que o cantor,
Como eu, guardava um amor para dar
E agora é minha vez
De falar

Filha de pais separados
Um verso já deu errado
Mas guardei o amor que vi em meus

avós
Aquele até que a morte nos deixe sós
Eles faziam um balanço do dia antes

de dormir
Vovô levou café na cama para ela
Café com leite, pão de queijo na tigela
Até o dia que precisou partir
Eram “meu amor” e “meu bem”
Um carinho e um cuidado que não vi

entre mais ninguém

Guardei a Andressa romântica e doce
Porque fui muito precoce
Em tudo o que já vivi
Era uma tragédia marcada
Não sabia amar e fui muito mal amada
Uma menina dando cabeçada
Mas foi assim que aprendi

Eu guardei o amor
Dos filmes de romance
Aquele que não se limita a ser um lance
Que sobrevive mesmo em meio à dor
Guardei o amor
Que falo tanto nas poesias
E que todo adolescente apaixonado

imaginou um dia
Eu guardei o amor
Para alguém que venha merecer
Para aquele que vai chegar
Apaixonar e inspirar
Que irá se tornar,

Dos meus versos, o “você”
Guardei o amor
Que todos os amores do passado
Aqueles que amei errado
Quase me fizeram desistir de viver
Pois já me machuquei de maneira tal
Que quase desisti de viver
Um amor imortal

Guardei esse amor
Em cada verso que ousei escrever
Que chegue trazendo fulgor, vigor e

calor
E que Deus me permita viver

Eu guardei esse amor
Para quem me ama e me deseja
Me faça mulher não só na cama
Que os olhos brilhem não só

enquanto me beija
Que o encontro dos corpos seja

chama
E que não importa quem “você” seja
Guardei esse amor e vou continuar

guardando
E onde quer que esteja
Estarei esperando

Andressa Carvalho

Borda da Mata

É a educação que faz o futuro parecer
um lugar de esperança e transformação.

Marianna Moreno



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR44444
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012

DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaborador: CaCaCaCaCabo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Fbo PM Felipeelipeelipeelipeelipe

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA

 DA POLÍCIA MILITAR
EM  BORDA DA MATA:
190 ou (35) 9-9829-1493

Prefeitura de Senador José Bento realiza comemoração
e m  h o m e n a g e m  a o  D i a  d o s  P r o f e s s o r e s

A Prefeitura de Senador José Bento
através da Secretaria Municipal de
Educação realizou uma belíssima
comemoração em homenagem ao Dia dos
Professores, evento esse realizado no
dia 14 de outubro em uma chácara
próxima a cidade.

“Esta comemoração oferecida pela
prefeitura aos professores faz parte da
política de convivência do Governo
Participativo”, disse o Prefeito Fernando
Fernandes.

Além dos professores, marcou
presença também a Primeira-Dama,
Mariléa Fernandes, que também é
professora e dedicou alguns anos na
educação da cidade. “Parabéns a todos
os professores!”, conclui Fernando
Fernandes.

Políticos de Senador José Bento, incluindo a vice-
prefeita, vão a Brasília e consegue 400 mil reais de

emenda parlamentar do Presidente do Senado
No dia 14 de outubro, a Vice-Prefeita

de Senador José Bento,  Andréia Inácio
esteve em Brasília, acompanhada da
chefe de gabinete, Fabiana Atília, da
Procuradora do Município, Francismeire
Fernandes, da Presidente da Câmara,
Luana Alves e da Vereadora, Wanderléia
Dionísio. A agenda da comitiva passou
pelo FNDE, onde o grupo ajustou
algumas verbas que serão destinadas
para Senador José Bento, estiveram na
Câmara dos Deputados, onde se
reuniram no gabinete do Deputado Dr.
Frederico e finalizaram o dia na
Presidência do Senado, onde foram
recebidas pelo Senador Rodrigo
Pacheco, que vai destinar uma emenda
de 400 mil reais para o município.

Polícia Militar prende mulher com mandado
de prisão em aberto no bairro Santa Rita

No dia 01 de Outubro, sexta-feira, por volta das 15h no bairro Santa Rita, a
guarnição PM recebeu informações via 190, que havia uma mulher com mandado
de prisão em aberto, sendo localizada e dada voz de prisão, posteriormente foi
apresentada a Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências.

Polícia Militar prende homem por uso e
consumo de drogas no centro da cidade

No dia 01 de Outubro, sexta-feira por volta das 17h30m, durante Operação Batida
Policial na área central, a PM deparou com dois indivíduos que estavam sentados
na praça ao lado de um parquinho utilizado por crianças, os quais demonstraram
nervosismo ao avistar a viatura policial, sendo então realizada a abordagem e busca
pessoal nos suspeitos, sendo localizado com um dos abordados uma bucha de
substância análoga a maconha. Diante disso, o autor foi preso e registrado o
T.C.O.(Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar prende homem com mandado
de prisão em aberto no bairro Santo Antonio
No dia 05 de Outubro, terça-feira, por volta das 17h25 no bairro Santo Antônio, a

guarnição PM recebeu informações via 190, que havia um homem com mandado de
prisão em aberto, sendo este localizado na sua residência e ao consultar os seus
dados no sistema informatizado, realmente constava um mandado de prisão em
aberto devido ao crime de embriaguez ao volante e lesão corporal, sendo dada voz
de prisão ao autor e apresentado a Delegacia de Polícia Civil, para as demais
providências.

Homem  ataca Policiais Militares com facão,
troca tiros no bairro Gaspar e vem a óbito

No dia 13 de outubro, quarta-feira, por volta das 20h40 no bairro Gaspar, a
guarnição policial estava de posse de informações de que um morador da zona rural
estaria portando irregularmente duas armas de fogo, que seriam provavelmente
uma garrucha e um revólver. A denúncia teria acontecido por conta de uma desavença
durante o último feriado, quando um boi do autor teria rompido os limites de uma
propriedade vizinha, e durante conversa do vizinho com o autor, este teria lhe
ameaçado com um revólver. As equipes policiais então deslocaram até o local para
verificar a veracidade dos fatos. Durante o deslocamento foi feito contato com
vizinhos próximos, que confirmaram ser o autor uma pessoa difícil de lidar, e que
ostentava armas de fogo para qualquer um que o contrariasse, e para quem quisesse
ver, no sentido de intimidar as pessoas, e que sempre havia confusões na região
com seu nome sendo citado. Para acessar o local onde o autor residia, foi necessário
passar por dentro de outra propriedade, tendo um morador alertado os militares
sobre a índole e a disposição para enfrentamento do autor, e também confirmou que
ele estaria de posse de arma de fogo. Os policiais militares chegaram então próximo
da porteira de entrada do sítio, onde chamaram pelo autor. Este saiu da residência
e permaneceu no terreiro da casa, respondendo as indagações dos militares, em
princípio em tom normal de conversa. Os militares solicitaram-lhe autorização para
adentrar sua propriedade para que pudessem conversar, sendo autorizado pelo
morador. Um policial então começou a parlamentar com o autor sobre a denúncia
recebida de uma possível discussão com um vizinho e que queria saber mais sobre
o ocorrido e verificar possíveis irregularidades, como suposto porte irregular de
arma de fogo, momento no qual o autor alterou imediatamente seu estado emocional
e se mostrou irritado, dizendo que não havia feito nada, xingando os militares e
dizendo que não o levariam, mesmo nada lhe tendo sido dito sobre uma possível
prisão. Ele então retornou para dentro do seu imóvel, mantendo a porta de acesso
entreaberta, momento no qual o militar que estava mais próximo dele, ainda
conversando com o autor, foi surpreendido com um golpe de facão que  atingiu o
joelho, fazendo com que caísse ao chão, e então sofreu outro golpe do autor, que
lhe atingiu na parte anterior do crânio, causando intenso sangramento nos dois
ferimentos. Neste momento outro militar que estava mais próximo socorreu o militar
lesionado e o levou para fora da casa, a um local mais seguro, no mesmo momento
em que o autor sacou um revólver calibre .32 e começou a disparar em direção aos
militares, pela porta e janela. Diante da injusta agressão atual, os militares efetuaram
disparos de preservação da vida em direção ao autor, pela porta e janela da casa, no
intuito de que cessassem as agressões. Após alguns momentos o autor parou de
disparar contra os militares, tendo um destes parlamentado com o autor, ordenando-
lhe que parasse de atirar contra os militares, e que jogasse a arma de fogo para fora
da casa, pela janela, porém o autor não obedeceu, recarregou sua arma de fogo, e
recomeçou a disparar contra os militares, de dentro da casa, inclusive colocando o
braço para fora da janela para conseguir atingir os locais onde os militares estavam,
sendo necessário realizar novos disparos no intuito de cessarem as agressões.
Após alguns momentos o autor parou de efetuar disparos, tendo os militares
adentrado a residência, sendo necessária a utilização de uma marreta para arrombar
a porta, que estava trancada, e encontrado o autor no chão, ainda com vida, e a
arma e o facão (com resquícios de sangue) utilizados próximos a ele. Os materiais
relacionados ao crime foram apreendidos e o autor e o militar lesionado foram
imediatamente socorridos, levados a atendimento ao Pronto-Socorro municipal de
Borda da Mata.  O autor deu entrada no Pronto-Socorro já sem vida, tendo o militar
lesionado sido atendido e posteriormente transferido para o Hospital das Clínicas
Samuel Libânio, em Pouso Alegre, onde passou por atendimento ortopédico e
permaneceu em observação. O militar posteriormente foi liberado e recupera-se
bem. As providências de Polícia Judiciária Militar foram tomadas em desfavor dos
militares envolvidos, conforme procedimento de praxe.

Polícia Militar faz alerta sobre Golpes na Internet

A educação não pode ser delegada à escola.
Aluno é transitório, filho é para sempre.

Içami Tiba
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Feira do Produtor Rural de Senador José Bento tem animado as manhãs de domingo na cidade

Para que no dia 10 de outubro, iniciasse a primeira Feira do Produtor Rural de Senador José Bento, aconteceu no dia 06 o primeiro encontro dos feirantes antes
do evento. Na ocasião, os feirantes receberam algumas orientações e um kit que contém avental e boné personalizado com a identidade da feira.

A 1ª Feira do Produtor Rural aconteceu no domingo, dia 10, das 8h ás 12h e contou com uma roda de viola para animar o início deste projeto tão bonito e
importante para o município. A Feira do Produtor Rural contou com a participação maciça dos senabentenses e visitantes da região. Além da variedade de
comidinhas e outros itens ofertados, a roda de viola foi com artistas da cidade.

E no dia 16 de outubro, durante a Feira do Produtor Rural, houve o Torneio Municipal de Truco com participantes senabentenses. Várias duplas marcaram
presença no torneio e apenas três duplas foram premiadas:

1º colocado: Antônio Carlos (Toninho Banana) e Anderson Belli; 2º colocado: Silvinho e José Nilson;  3º colocado: Luana Alves e Danila.
O Prefeito Fernando Fernandes e e vice-prefeita Andréia Inácio agradeceram todos que participaram e ainda parabenizaram as duplas premiadas no Torneio

Municipal de Truco.

Feira do Produtor Rural

Troneio de Truco na Feira do Produtor Rural

Empresa Kayza Malhas de Inconfidentes instalará uma Unidade em Senador José Bento
No dia 05 de outubro, a vice-prefeita de Senador José Bento,

Andréia Inácio esteve  em Inconfidentes  vis i tando a Kayza
Malhas,  onde conheceu de perto o processo de produção da
empresa. A Kayza Malhas iniciará em breve suas atividades em
S e n a d o r  J o s é  B e n t o  c o m  o  o b j e t i v o  d e  g e r a r  m a i s
desenvolvimento, economia e emprego. A instalação da empresa
é resultado da união de esforços entre a Prefeitura Municipal,  a
Kayza Malhas e empresários da região. A vice-prefeita agradeceu
a recepção e o empresário Didi pelas buscas de oportunidades
para Senador José Bento.  E no dia 10 de outubro, os empresários
Beto e Cristina da Kayza Malhas também visitaram Senador José
Bento  para conhecer de perto a realidade do  município. Além
da visita especial na Feira do Produtor Rural, eles aproveitaram
para conhecer o barracão onde será instalada a futura fábrica de
costura. O Prefeito Fernando Fernandes e a Vice-Prefeita, Andréia
Inácio agradeceram a visita dos empresários e aproveitaram para
desejar boas-vindas a Kayza Malhas na cidade.

E no dia 18 de outubro, o Consultor Empresarial, Didi fez a entrega oficial da proposta de instalação da empresa, em nome dos empresários Gilberto Jardel Pereira Garcia e Cristina
Aparecida de Souza Garcia ao Prefeito Fernando Fernandes e a vice-prefeita,  Andréia Inácio que na ocasião estava com com look da Kayza Malhas. Tão logo seja cumprido os
tramites legais,  a empresa começa sua instalação e imediatamente inicia a contratação de pessoas residentes em Senador José Bento.
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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

Luto Oficial – Bom Repouso
Sr. Hercídio José da Costa

A Prefeitura de Bom Repouso lamenta o falecimento do Sr. Hercílio José da Costa
e decretou luto oficial, por três dias, a partir da data da publicação, 19 de outubro.

Registramos o sentimento de pesar e nos sensibilizamos com familiares e amigos
que sofrem a dor do luto neste momento.

Estudante Maria Fernanda do Colégio Nossa Senhora do Carmo em Borda
da Mata fica em 3º lugar no concurso de redação “EPTV na Escola”

O dia 19 de outubro foi de grande
emoção para o Colégio Nossa Senhora
do Carmo. A aluna Maria Fernanda de
Oliveira ganhou o terceiro lugar no
concurso de redação promovido pelo
canal EPTV. Anualmente, alunos do 9°
ano do Ensino Fundamental das redes
pública e particular são convidados a
participar do concurso de redação, que,
além de fomentar a pesquisa e a reflexão,
também estimula os jovens a
demonstrarem seu talento na arte da
escrita.

A 22ª edição teve como tema
“Pandemia da Intolerância” e contou
com a participação de alunos de 100
cidades da região. Foram 483 redações
semifinalistas que passaram pela leitura

e avaliação dos jurados.
O título da redação foi “A

manifestação do etarismo na pandemia”.
Em seu texto, Maria Fernanda faz uma
reflexão sobre  a discriminação contra
pessoas com idade avançada, que foi
acentuada na pandemia.  Algumas
técnicas utilizadas pela aluna para
garantir uma boa classificação na
redação foram seguir o tema proposto,
apresentar informações com clareza,
utilizar uma linguagem adequada e não
ter erros de português. A aluna contou
com as orientações da professora Karina
de Cássia Marques Costa.

A cerimônia de premiação acontecerá
no dia 23 de novembro em Santa Rita do
Sapucaí.

Confira a Redação de Maria Fernanda:

TEMA: “PANDEMIA DA INTOLERÂNCIA.”
Nome: Maria Fernanda de Oliveira
Cidade: Borda da Mata/MG
Escola / Cidade / Fone: Colégio Nossa Senhora do Carmo - Borda

da Mata/ MG - (35) 3445- 1375
Professor / Turma: Karina de Cássia Marques Costa - 9° ano.
Título da Redação: A manifestação do etarismo na pandemia

Na atual conjuntura, a intolerância está em estado crescente, se destacando, principalmente, durante a pandemia do
COVID-19. Essa óbice em nossa sociedade faz com que haja a falta de compreensão ou aceitação de determinados grupos.
Isso vem se mostrando evidente com os idosos, os quais sofrem com o etarismo.

Esse é um preconceito etário, no qual se é aproveitado da vulnerabilidade de idosos para tomar-lhes a liberdade de suas
convivências e desconsiderar suas vontades. Robert Neil Butler, médico, psiquiatra e primeiro diretor do Instituto Nacional
de Envelhecimento, descreve o etarismo como “um processo de estereotipação sistemática e discriminação contra pessoas
por elas serem velhas”.

Na antiguidade, os idosos eram desprezados por serem considerados fardos. Entretanto, o abandono moderno se
manifesta na falta de subsistência e afeto. Caracterizado pela indiferença, este fenômeno social se manifesta, de modo mais
aparente, com a violência emocional, a qual impede que pessoas mais velhas, limitadas por suas condições físicas, possam
exercitar seus direitos livremente.

Os confinamentos intensificaram a discriminação por causa da convivência familiar em tempo integral. Em um ambiente
hostil, o ancião se encontra sujeito a fatores de risco, como a danos a sua dignidade constantemente. Segundo o Disque
100, do Ministério da Mulher, Família, e Direitos Humanos, o número de denúncias de violência contra o idoso cresceu 59%
durante a pandemia.

O etarismo, termo raro em nosso vocabulário, deveria ser mais repercutido, de modo a conscientizar a população a
respeito deste empecilho em nossa sociedade. É necessária uma estrutura melhor de responsabilização civil do intolerante
e políticas que ofereçam uma boa qualidade de vida ao idosos, a fim de que o direito ao envelhecimento seja cumprido.

Escola Estadual Professor Mendonça de Senador José Bento será reformada
A Escola Estadual Professor

Mendonça de Senador José Bento será
reformada. Após o envio de ofício do
Deputado Estadual, Doutor Paulo, a
Secretaria de Estado da Educação
respondeu positivamente, afirmando
que no momento, os processos já se
encontram aditivados e já foram
tramitados novamente para a regional.
Portanto, estão atualizados para a
realização de processo licitatório.

Com essas planilhas atualizadas, o
Caixa Escolar do referido

estabelecimento de ensino pode
prosseguir com os procedimentos legais
exigidos para proceder à reforma.
Segundo informações da diretora,
Luciene, o prédio onde a escola funciona
necessita com urgência das obras, pois
se encontra em situação precária.

O Prefeito Fernando Fernandes e a
Vice-prefeita, Andréia Inácio não estão
medindo esforços quando o assunto é
qualidade de vida, e esta é uma reforma
que há muito tempo é esperada pela
população, mas graças a atenção
especial do Deputado Dr. Paulo, a Escola
Estadual Professor Mendonça será
reformada, levando mais segurança e
qualidade no ensino dos estudantes.
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Publicações da Câmara
Municipal de Borda da Mata
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 26/2021

“Dispõe sobre a autorização para a participação do município de Borda da

Mata no consórcio público denominado Consórcio Intermunicipal Para O

Desenvolvimento Ambiental Sustentável - CIDAS.”

Art. 1º - Fica autorizada a participação do município de Borda da Mata/MG no
consórcio público denominado Consórcio Intermunicipal Para O Desenvolvimento
Ambiental Sustentável - CIDAS, com a finalidade de planejar e executar projetos e
programas que visem ao desenvolvimento regional sustentável, ao aperfeiçoamento
das gestões administrativas de seus associados e a formulação de políticas públicas
regionais que venham beneficiar a população dos municípios associados, visando à
melhoria da qualidade de vida da população, pelo Contrato de Consórcio Público,
por seus estatutos e pelos demais atos ou normas que venha a adotar.

Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a subscrever Contrato de
Consórcio com natureza jurídica de associação pública com natureza autárquica nos
termos do § 4º do artigo 5º da Lei 11.107/05.

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal deverá consignar nas leis orçamentárias
dotações específicas para atender à celebração de contrato de rateio e demais
despesas decorrentes da participação do Município no consórcio público de que
trata esta lei.

§1º - O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo
de vigência não será superior ao das dotações consignadas no orçamento
correspondente.

§2º - É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio
para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações
de crédito.

§3º - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei
Complementar 101, de 04 de maio de 2000, o consórcio público deverá fornecer
informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes
consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude
do contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada
ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou
projetos atendidos.

Art. 4º - O Poder Executivo deverá elaborar contrato de programa disciplinando os
serviços  as obrigações entre municípios e com o consórcio público.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 16 de junho de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra

Presidente
Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva

Secretário

Pesquisa Covid-19: 95% dos Municípios já aplicam doses de reforço em idosos e profissionais da saúde
Cerca de 95% dos Municípios

brasileiros já iniciaram a aplicação da
dose de reforço em idosos e
profissionais de saúde. Os que ainda
não deram início, quase todos já estão
organizados para começar essa
imunização. Os dados constam da 29ª
edição da pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), que ouviu 1.855 gestores
municipais entre os dias 18 e 21 de
outubro.

A pesquisa também aponta que um em
cada quatro Municípios ficou sem
imunizantes na semana da pesquisa.
Desses, 67,4% informaram que foi
impactada a aplicação da primeira dose,
sendo a Pfizer a principal vacina em falta.
Destaca-se que apenas esse imunizante
pode ser aplicado em adolescentes entre
12 e 17 anos no Brasil, faixa etária que
está sendo vacinada em quase 100% dos
Municípios. Apenas 3,8% vacinam
pessoas entre 18 e 24 anos.

Já para a aplicação da segunda dose,
relatada por 43,8% dos respondentes
que alegaram insuficiência de
imunizantes, a vacina Astrazeneca foi a
que mais faltou nos postos de saúde,
sendo apontada por 91,3% dos gestores
que responderam essa questão.

Passaporte da vacina e eventos
Pelo menos 249 prefeituras (13,4%) já

editaram decreto para exigir o chamado

passaporte da vacina para frequentar
lugares coletivos públicos. Na pesquisa,
a CNM também perguntou se os eventos
públicos e privados já estão liberados:
73,3% afirmaram que sim e 23,2% que
ainda não. Dos que já liberaram a
realização de eventos, as celebrações
religiosas estão entre as que mais foram
permitidas (92,5%); seguido de eventos
culturais e shows comerciais (75,6%);
eventos ligados à rede de educação
(66,6%); feiras comerciais (66,4%); e
jogos esportivos com plateia (64,7%).

Para esses eventos, 89,7% dos
Municípios afirmaram que realizam
fiscalização quanto às medidas de
prevenção contra a Covid-19. Segundo
os gestores, as medidas que vêm sendo
adotadas são: redução da capacidade de
lotação do local (93,4%); limite de
horário (56,4%); obrigatoriedade de
vacinação completa (38,8%); e
apresentação de teste de Covid-19
negativo (23,1%). Segundo 96,2% dos
gestores, o Município segue os
protocolos estaduais em relação à
liberação de eventos e 76,7% utilizam
protocolos locais em complementação
aos estaduais.

Quase a totalidade dos Municípios
mantém a obrigatoriedade do uso de
máscaras em ambientes coletivos
privados (98,2%) e públicos (97,4%).
Pelo menos 61% dos Municípios devem

manter a exigência mesmo com a
vacinação de toda a população local. Já
34,9% informaram que a questão ainda
está em definição e apenas 2,8%
apontaram que não devem manter a
obrigatoriedade. Medidas restritivas de
circulação de pessoas e atividades
econômicas ainda vêm sendo adotadas
por 39,2% dos Municípios, menor
percentual já apresentado na pesquisa.

Novos casos e óbitos
Uma notícia boa foi apontada na

pesquisa. 1.429 Municípios, ou 77% dos
respondentes, não registraram óbitos
pela doença. Apenas 5,1% registraram
aumento; 9% estabilidade e 7,4% queda.
Em relação aos novos casos, 539 (29,1%)
não tiveram registros de Covid-19. Em
27,2% houve estabilidade nos números,

em 23,9% diminuição; e 18,7% aumento.
Sobre a variante Delta, 17,9% dos
gestores alegaram que já houve registro
da cepa no Município e 78,2% afirmaram
que não.

O número de internações pela doença
também mostra um cenário positivo:
1.160 (62,5%) não registraram pacientes
pela doença. Outros 14,9%
apresentaram queda; 13,8%
estabilidade; e 6,6% aumento. Diante
desse contexto, 31,2% dos Municípios
respondentes fecharam leitos de UTI
destinados ao tratamento da doença
nos últimos 60 dias. Já 52,9% afirmaram
que não houve fechamentos.

Retorno às aulas presenciais
As aulas presenciais já retornaram em

87,5% dos Municípios. Dentre os

demais, 5,6% afirmaram que têm data
definida e 4,7% que não haverá aulas
presenciais neste ano. O formato
híbrido está sendo adotado por 62,6%
dos Municípios. Já 36% afirmaram que
as escolas municipais estão com aulas
100% presenciais em todas as etapas
de ensino.

A Confederação perguntou aos
gestores como está sendo realizada a
distribuição da merenda escolar no
Município. De acordo com 38,3% dos
gestores, a merenda continua sendo
entregue aos alunos no ensino remoto;
e 66,7% apontaram que está sendo
oferecida nas escolas. Em algumas
cidades, nas quais há o ensino híbrido,
ocorrem as duas formas de distribuição
da merenda.

Não se julgue: Pare de se colocar numa posição de julgamento
contra si mesmo. Ser seu próprio professor é muito mais

benéfico do que ser seu próprio juiz.
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COMARCA DE BORDA DA MATA - ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DO JUÍZO - VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
A Doutora Elaine de Almeida Lopes Jardim, MM Juíza de Direito da Comarca

de Borda da Mata, Estadode Minas Gerais, na forma da Lei, no uso de suas
atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que perante este Juízo e respectiva Secretaria, processam-se os termos
de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, Autos nº: 0004590-
69.2016.8.13.0083, requerida por Yara Brasil Fertilizantes S.A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 92.660.604/0001-82 com sede à Avenida
Padre Cacique , nº 320, Menino Deus, Porto Alegre-RS, em face de JOSÉ
FRANCISCO REIS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 103.877.396-29,
atualmente em local incerto e não sabido, e para conhecimento de todos
especialmente do requerido mandou a MM. Juíza de Direito passar o presente
edital pelo qual CITA o requerido para que, no prazo de 03 dias, efetue o
pagamento da quantia de R$33.427,79 (trinta e três mil quatrocentos e vinte e
sete reais e setenta e nove centavos), referente ao principal e acessórios, a
ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Fica
ainda intimado que no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a
verba honorária será reduzida pela metade. O executado, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de
embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. O
executado(a), comprovando o depósito de trinta por cento •o valor acima,
poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) veze na forma do
artigo 916 do CPC. E para conhecimento de todos e especialmente do
requerido, expediu-se o presente Edital, que será afixado no saguão deste
fórum e publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Borda da Mata-MG, aos 12 dias
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um .

Elaine de Almeida Lopes Jardim

Juíza de Direito

Campanha de conscientização dos Prontos-Socorros
Há alguns meses, numa segunda (dia

internacional do atestado), logo após um
feriado prolongado, eu atendi um senhor de
42 anos. Vou chamá-lo de José.

José estava trabalhando numa obra quando
sentiu uma forte dor na “barriga”. Ele não
sabia mas era hipertenso.

Chamou um amigo e disse que estava
passando mal. O amigo pegou o carro e o
levou até o hospital onde eu trabalhava às
segundas à noite.

Da obra ao hospital ele demorou 10
minutos.

Eram 14:13h quando ele pegou uma senha
de atendimento para fazer uma ficha.

Atentem para os horários.
Uma breve descrição da situação do

hospital:
Pós feriado, abarrotado de jovens adultos

insatisfeitos com sua carreira profissional
em busca de quê?

Ajuda? Conforto? Atestado?
Malandragem?

Junto dos jovens adultos havia também

muitas mulheres de meia idade, insatisfeitas
com seu casamento, com seus filhos e, por
que não dizer, com sua vida e suas
frustrações.

Jovens adultos, mulheres de meia idade,
alguns vozinhos fofuras, que de tão solitários
se contentam em esperar longas horas para
apenas conversarem com a recepcionista, as
enfermeiras e os médicos.

Somando todos eles: 67 fichas de
atendimento na frente de José, que de tanta
dor na “barriga” estava quietinho, sentado,
aguardando longos 42 minutos para ABRIR
a ficha.

Depois de ficha aberta, José aguardou mais
33 minutos para passar pela triagem do
hospital. Para quem não conhece, é um
sistema que classifica o risco do doente.

Depois de 75 minutos (fazer ficha +
triagem) a enfermeira chama José, faz uma
breve anamnese e afere seus sinais vitais.

PA: 240 x 130mmHg (normal é 120 x
80mmHg); suando muito; agachado de tanta
dor.

Por ser “analfabeto funcional”, José mal
sabia descrever o que estava sentindo.

A enfermeira, seguindo o protocolo, me
chamou imediatamente.

- José, você tem pressão alta?
A única coisa que ele respondeu:
- Não sei... Me ajuda...
Não, eu jamais vou esquecer aquela cena.
Em menos de dois minutos eu estava com

um eletrocardiograma na mão revelando um
infarto extenso e gravíssimo.

José foi colocado na maca e levado para a
sala de emergência.

Enquanto a medicação era preparada, José

teve uma parada cardiorrespiratória. Mesmo
depois de incansáveis 65 minutos de
reanimação, José foi a óbito.

O infarto era grave. Jamais saberemos se
ele teria chance de sobreviver, mas o que
poderia ter de chance foi tirada por:

Jéssica, 22 anos, bronzeada do sol do
feriado, atendente de telemarketing,
queixando-se de ROUQUIDÃO.

Tiago, 19 anos, auxiliar administrativo,
queixando-se de DIARREIA.

Eduardo, 28 anos, caixa de banco,
queixando-se de RESFRIADO e do ar-
condicionado.

Marta, 52 anos, dona de casa, queixando-
se de TONTURA.

Cléber, 38 anos, queixando-se de DOR
NA PERNA havia 8 meses.

João, 82 anos, queixando-se de
FRAQUEZA.

Esses foram os seis pacientes que eu
atendi antes de José.

Tentei por alguns meses educar a
população sobre a importância do pronto-
socorro.

Perdi.
E agora, José?

Kellen Brandão

Médica


