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Jovens de Bom Repouso arrecadam
alimentos para doar por causa

da pandemia do Covid-19

O Departamento de Turismo, Esportes, Lazer e Cultura de Bom Repouso agradece
aos jovens Renato Andrade, Paulo Vítor Andrade e Vinícius de Andrade que em
meia a essa Pandemia do Covid-19 que o mundo está vivendo tiveram a atitude de
ajudar ao próximo, arrecadando alimentos para as pessoas mais vulneráveis. “Nossa
cidade está orgulhosa de vocês! Parabéns”, diz a responsável pelo Departamento,
Talita Bertolacini.

Departamento de Esportes de Bom
Repouso realiza rifa para ajudar
concluir segunda parte da arquibancada
do  campo  de  fu t ebo l  l oca l

No dia 15 de abril, foi encerrada a
venda de uma rifa, organizada pelo
Departamento de Esportes. Segundo a
responsável pelo Departamento, Talita
Bertolacini, só foi finalizada agora
devido a Pandemia do Covid-19 em que
as atividades esportivas foram
suspensas. “O ganhador foi nosso
amigo Hiury que colaborou conosco e
levou esse lindo Kit da Dri Modas. A
nossa jogadora Adriana foi a vendedora
do nome sorteado. Obrigada a nossa
parceira Adriana Pereira e a todos que
contribuíram. Agora estamos na reta final
para concluirmos a cobertura da
segunda parte da arquibancada do
campo municipal de futebol”, finaliza
Talita.

Rodovia de Bom Repouso a Fernão Dias ganha
mais placas alertando sobre o tráfego de ciclistas

O Departamento de Turismo de Bom
Repouso, colocou mais algumas placa ao
lado do rodovia que liga o município a
Fernão Dias, alertando que ciclistas trafegam por aquele local.

“E assim seguimos fazendo sempre o melhor para nosso povo e agradeço ao Márcio Aurélio de Almeida e Robison Costa,
meus companheiros e também meus amigos Edvaldo Melo e Cíntia Melo, parceiros sempre. Muito obrigado a todos”, agradece
a responsável pelo Departamento, Talita Bertolacini.

Gruta de Nossa Senhora de Fátima
em Bom Repouso esteve aberta

Sexta-Feira Santa para momento
de oração, sem aglomerações

No dia  10 de abr i l ,  Sexta-fe i ra  da  Paixão,  a  Gruta  Nossa  Senhora
de  Fá t ima  es teve  aber ta  pa ra  um momento  de  o ração .  “A oração  é
o  seu  momento  ín t imo com DEUS.  Temos  um exce len te  espaço  ao
a r  l i v r e  pa ra  que  você  pos sa  r eza r,  med i t a r,  ag radece r  e  ado ra r  a
Deus .  Se ja  responsáve l ,  EVITE AGLOMERAÇÕES!  Todos  con t ra
o  C O V I D - 1 9 ! ”  s o l i c i t o u  a  r e s p o n s á v e l  p e l o  D e p a r t a m e n t o  d e
Tu r i s m o ,  E s p o r t e s ,  L a z e r  e  C u l t u r a  d e  B o m  R e p o u s o ,  Ta l i t a
Ber tolacini .

Bom Repouso realiza “Mutirão
contra a Dengue” no mês de março

No mês de março entre os dias 17 a 20,
os Agentes de Combate em Endemias,
Vigilância Sanitária em parceria com a
Atenção Primária, os Agentes
Comunitários de Saúde, de Bom
Repouso, promoveram o “Mutirão
Contra a Dengue”.

“Apesar de estarmos vivenciando a
pandemia do Coronavírus, a Febre
Amarela, Dengue, Zika Vírus e
Chikungunya, que são doenças
transmitidas pelo Aeds Aegypti, também
não deixam de ser preocupantes quanto,
pois podem matar. Este ano tivemos
grande quantidade de chuvas, algo que
favorece a multiplicação do mosquito.
Com o mutirão foi removido todo entulho
e demais materiais e objetos que podem
ser causadores de foco, evitando assim
a procriação e mantendo a população
segura.

Pedimos a população que se atentem
quanto aos objetos que podem acumular
água.

Agradecemos a colaboração dos
demais envolvidos e aos moradores que
muito contribuíram” agradece os
responsáveis pelo Mutirão.

Entulhos recolhidos

em Bom Repouso
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Dois casos de Covid-19 em Borda
da Mata estão curados. Paciente
relata tratamento e recuperação

O boletim epidemiológico do
coronavírus (Covid-19) de Borda da
Mata, atualizado no dia 17 de abril,
confirma que os dois casos confirmados
no município estão recuperados. Os
pacientes já estão em casa, passam bem
e já estão livres do vírus.

RELATO DO PACIENTE WILLIAN
O paciente Willian Martins,

diagnosticado, tratado e curado da
Covid-19 relata que de todos os
sintomas que pareciam uma gripe
comum, a falta de ar fez com que ele
procurasse ajuda “Senti muita falta de
ar, muita mesmo. Puxava o ar e não
vinha. É desesperador. Foi então que
chamei a agente de saúde e a enfermeira
do bairro. São as melhores pessoas para
dar informações e prestar os primeiros
cuidados, justamente porque elas
conhecem nosso histórico.” Willian foi
atendido pela equipe de Saúde da
Família do bairro Santa Rita.

Willian fala ainda dos dias em que
esteve internado no Pronto
Atendimento Municipal “Eu cheguei na
cadeira de rodas, passando muito mal,
fiquei em isolamento, muito bem tratado,
mas o isolamento é difícil, precisa ter
muita paciência, foram quatro dias
intensos. Tive alta dia 30/03, mas o
exame demorou pra chegar confirmando
o coronavírus.” A Secretaria Municipal

de Saúde teve a confirmação do exame
no dia 10/04. Desde o final de março, o
paciente está curado e não transmite o
vírus para outras pessoas.

Para a Secretária de Saúde, Rosaly
Esther, o tratamento e recuperação do
paciente atendido em Borda da Mata é
um mérito dos profissionais que estão a
frente no combate ao coronavírus
“desde a atenção básica com a Saúde
da Família até às urgências e
emergências 24 horas por dia no Pronto
Socorro, enfatizamos muito o
atendimento humanizado para ajudar a
pessoa em um momento de
vulnerabilidade.”

NOTIFICAÇÕES
Os casos são notificados a partir da

ida do paciente às Unidades Básicas de
Saúde. Além disso, a Vigilância em Saúde
também procura pacientes com base em
informações e denúncias da própria
população. Sintomas como febre e falta
de ar são considerados sintomas
suspeitos de coronavírus (Covid-19), os
quais são comunicados para a equipe de
Vigilância em Saúde. As equipes da Saúde
da Família acompanham o paciente e a
família durante todo o período de
isolamento domiciliar, com comunicação
diária, orientações médicas e de
enfermagem para que o paciente tenha
todo o suporte durante a quarentena. 

Campanha de vacinação contra a gripe
continua na UBS do centro de Borda da Mata

No primeiro dia de vacinação da
segunda etapa da campanha contra a
gripe, 16/04, cerca de 800 pessoas entre
motoristas, caminhoneiros,
profissionais de segurança e doentes
crônicos foram imunizados contra os
vírus Influenza tipo B, H1N1 e H3N2 em
Borda da Mata.

A vacinação aconteceu na Escola
Municipal Benedita Cobra e correu
tranquilamente durante o dia, com
atenção para o distanciamento como
medida de proteção. Na UBS Santa Rita
também aconteceu a vacinação.

Desde o dia 17 de abril, a vacinação

continua na UBS Monsenhor Pedro
Cintra, no Centro. Idosos e
profissionais de saúde que ainda não se
vacinaram também devem procurar a
unidade no horário de 8h às 15h30.

Em Borda da Mata, quase 4 mil
pessoas já se vacinaram. Até o final da
campanha, em maio, a expectativa da
Secretaria Municipal de Saúde é
imunizar 7 mil pessoas dos grupos de
risco, público-alvo da campanha.

 ETAPAS (atualizado)
Primeira fase: 23/03 – Idosos,

Profissionais da Saúde e Pessoas
portadoras de deficiência.

Segunda fase: 16/04 –
 Motoristas, Profissionais de Segurança
e Doentes Crônicos.

Terceira fase: 09/05 (Sábado – DIA D)
– Professores, Crianças, Gestantes,
Puérperas, Indígenas e Adultos de 55 a
59 anos.

Para a enfermeira da Vigilância em
Saúde, Grazieli Siqueira, “a população
está consciente quanto à importância da
vacina,  que imuniza contra três tipos de
vírus: Influenza tipo B, H1N1 e H3N2 e
embora não imunize contra o
coronavírus, ajuda no diagnóstico caso
a pessoa apresente sintomas gripais”.

Campanha de Vacina contra a Gripe

Máscaras de pano caseiras podem
proteger você e sua família contra

o coronavírus. Veja como:
Desde o início da pandemia provocada

pelo coronavírus, uma corrida mundial em
busca de máscaras de proteção fez com
que elas sumissem das prateleiras. Os
órgãos de saúde têm se esforçado para
comprar de fornecedores nacionais e
internacionais, em grandes quantidades,
para garantir a proteção dos profissionais
de saúde, que trabalham na assistência
às pessoas doentes.

Mas existe uma solução simples que
todos podem adotar, a confecção de
máscaras de pano caseiras. O item
tornou-se um fenômeno mundial e
qualquer pessoa pode fazer a sua em casa.
O método ganhou até uma campanha
digital do Ministério da Saúde pela
mobilização da população para fabricar
as próprias máscaras e a Prefeitura de
Borda da Mata decidiu entrar nesse
movimento.

Além de eficiente, a máscara de pano é
um equipamento simples, que não exige
grande complexidade na sua produção e
pode ser um importante aliado no
combate à propagação do coronavírus.

Para ser eficiente como uma barreira
física, a máscara caseira precisa seguir
algumas especificações, que são simples.

É preciso que a máscara tenha pelo
menos duas camadas de pano, ou seja
dupla face. E mais uma informação
importante: ela é individual. Não pode ser
dividida com ninguém. As máscaras
caseiras podem ser feitas em tecido de
algodão, tricoline, TNT ou outros
tecidos, desde que desenhadas e
higienizadas corretamente. O importante
é que a máscara seja feita nas medidas
corretas cobrindo totalmente a boca e
nariz e que estejam bem ajustadas ao
rosto, sem deixar espaços nas laterais.

O Ministério da Saúde elaborou
algumas orientações para que a
população faça as máscaras com os
materiais que têm em casa:

· Em primeiro lugar, é preciso dizer
que a máscara é individual. Não pode ser
dividida com ninguém, nem com mãe,
filho, irmão, marido, esposa etc. Então se
a sua família é grande, saiba que cada um
tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

· A máscara pode ser usada até
ficar úmida. Depois desse tempo, é
preciso trocar. Então, o ideal é que cada
pessoa tenha pelo menos duas máscaras
de pano;

· Mas atenção: a máscara serve

de barreira física ao vírus. Por isso, é
preciso que ela tenha pelo menos duas
camadas de pano, ou seja, dupla face;

· Também é importante ter
elásticos ou tiras para amarrar acima das
orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o
pano estará sempre protegendo a boca e
o nariz e não restarão espaços no rosto;

· Use a máscara sempre que
precisar sair de casa. Saia sempre com
pelo menos uma reserva e leve uma sacola
para guardar a máscara suja, quando
precisar trocar;

· Chegando em casa, lave as
máscaras usadas com água sanitária.

Deixe de molho por cerca de 30 minutos;
· Para cumprir essa missão de

proteção contra o coronavírus, serve
qualquer pedaço de tecido, vale
desmanchar aquela camisa velha, calça
antiga, cueca, cortina, o que for.

Informações e texto adaptados do

Ministério da Saúde.
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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.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Agência Sicoob Saromcredi de
Senador José Bento doa mais
de três mil reais em Máscaras

e Termômetros Digitais a
Secretaria Municipal de Saúde

No dia 23 de abril, a Agência Sicoob
Saromcredi de Senador José Bento
preocupada com o avanço da pandemia
da COVID19 no país, realizou a doação
de 150 Máscaras PFF 2 (S) no valor de
2.100 reais, para os profissionais de
Linha de frente da Saúde do Município.

Segundo o Secretário de Saúde, Natan
Souza, também ficou prevista em breve
a entrega 03 de termômetros digitais
para o  município no valor de R$391.94.

O valor total doado em Máscaras e

Termômetros Digitais pela Cooperativa
Sicoob Saromcredi chegará no valor
R$3.284.73.

“Nós Profissionais da Saúde de
Senador José Bento agradecemos a
Cooperativa Sicoob Saromcredi pelas
doações e reafirmamos nossos
compromisso no combate a Pandemia do
COVID19 no nosso Município e
agradecemos o apoio incondicional do
Prefeito Fernando Fernandes. Juntos
somos mais”, finaliza Natan Souza.

Deputado Federal Dr. Frederico
indica recursos ao município de

Borda da Mata, para aquisição de
um caminhão basculante

O Deputado Federal Dr. Frederico
indicou para o município de Borda
da Mata recursos da ordem de R$
250.000,00  para aquisição de um
caminhão basculante. O objetivo é
que o equipamento, destinado à
Prefe i tura ,  cont r ibua  para  a

eficiência das obras realizadas no
município,  a judando a  entregar
serviços com qualidade e dentro do
prazo, para benefício da população.
O valor foi indicado pelo parlamentar
e  agora  segue os  t râmites  para
empenho.
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Aulas na Rede Municipal de Borda
da Mata seguem suspensas até novas
recomendações dos órgãos de saúde

O Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata informou
no dia 16 de abril,  que as aulas seguem
suspensas até que os órgãos de saúde
transmitam novas recomendações. Até
o fechamento desta edição, a orientação
da Organização Mundial de Saúde, do
Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais é que
seja mantido o isolamento social em face
da pandemia global de coronavírus.

Em nota de esclarecimento, a diretora
do Departamento, Maria Leonice,
informa ainda que o ano letivo será
reposto, mas que o momento é de união

e proteção à vida de alunos, servidores
e de toda a comunidade escolar.

A decisão de manter as aulas
suspensas foi tomada em reunião do
Comitê de Enfrentamento ao covid-19
em Borda da Mata, que se reuniu 14 de
abril, para avaliar novas medidas de
enfrentamento à pandemia na cidade. A
decisão do comitê segue orientações dos
órgãos de saúde e comitês de
enfrentamento à covid-19 do governo
federal, estadual e da Organização
Mundial de Saúde.

A decisão consta no Decreto 4281 de
2020.

Confira a íntegra da nota de esclarecimento
publicada pelo Departamento Municipal de Educação:

Campanha contra Influenza e Sarampo 2020
Tocos do Moji

Atualmente vem sendo realizado no município de Tocos do
Moji a Campanha Nacional contra Influenza e a Campanha
Indiscriminada contra o Sarampo para pessoas de 20 a 49
anos de idade.

Até o momento foram recebidas 930 doses de Vacina
Influenza sendo vacinados grupos de idosos, profissionais
da saúde, comorbidades, entre outros, lembrando que a
vacinação segue para o segundo grupo prioritário. Já contra
o sarampo foram vacinadas 350 pessoas até o momento.

Está sendo realizadas as vacinas na Unidade Básica de Saúde
e nos bairros de abrangência do município.

A imunização é a melhor maneira de evitar doenças que
podem ser prevenidas por vacinação, adquirindo proteção
imunológica contra as mesmas, sendo nosso objetivo garantir
melhores condições de saúde à nossa população.

   Texto e fotos: Unidade Básica de Saúde

Tocos do Moji recebe emenda parlamentar do
Deputado Federal Rodrigo de Castro no

valor de 100 mil reais para a Saúde Municipal
No mês de abril, o Deputado Federal

Rodrigo de Castro, liberou uma verba,
através de emenda parlamentar, no valor
de 100 mil reais para a Saúde Municipal
de Tocos do Moji. O Deputado  ressaltou
a sua confiança na atual administração
e a solidariedade a população do
município pelo momento difícil que todo
país atravessa devido a Pandemia do
Covid-19. “O Toninho é um prefeito
sério, honesto e tem tomado medidas
corajosas ao combate ao Coronavírus e
digo também que este dinheiro será
utilizado para compra de medicamentos
gratuitos a toda população. Deixo aqui
um abraço a todos”, diz o Deputado.

O prefeito Toninho Rodrigues
agradece imensamente o Deputado pelo
carinho e o empenho por tudo que tem
feito pelo município de Tocos do Moji.
“Muito obrigado Deputado e retribuo
os votos de confiança depositados para
com a minha pessoa e a população do
município, também, agradece a parceria
com nossa cidade”, finaliza Toninho.

Deputado Federal

Rodrigo de Castro

Feira livre volta com restrições
em Borda da Mata

O Comitê de Enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus em
Borda da Mata optou pelo retorno da
feira livre em Borda da Mata para o dia
26 de abril. A liberação, no entanto, é
acompanhada de um rigoroso protocolo
de distanciamento, higiene e condutas
de prevenção por parte dos feirantes.
Além disso, as ruas de acesso à feira
serão controladas para evitar
aglomeração.

A deliberação do Comitê, que é
integrado por representantes da Saúde,
Assistência Social, Educação,
Departamento de Obras, Polícia Militar,
Câmara de Vereadores, Comércio e
Indústria, consta no Decreto 4.289 de
2020, que foi publicado no dia 24 de
abril. Ele se baseia em deliberação
estadual do Comitê Covid-19 do governo

Anuncie no Tribuna Popular

de Minas.
Medidas de distanciamento, higiene

e preventivas
As barracas devem manter uma

distância de cinco metros uma da outra.
Para isso, a Prefeitura liberou a ocupação
da rua do outro lado da Praça Nossa
Senhora do Carmo. Outra exigência é o
uso obrigatório de máscaras pelos
feirantes, que também devem manter o
distanciamento entre os clientes de no
mínimo dois metros. Esse distanciamento
deve ser demarcado no chão.

As medidas de higiene para prevenção
devem ser reforçadas. O ambiente e
recipientes devem ser limpos com
desinfetantes à base de cloro e álcool
70%. Outra medida a ser adotada é a
priorização de métodos eletrônicos de
pagamento. 

Confira ponto a ponto os protocolos
que devem ser observados na volta da
feira livre:

 - Barracas devem estar a distância de
5 metros uma da outra;

- O uso de máscaras é obrigatório para

os feirantes;
- Deve ser guardada distância mínima

de dois metros entre os clientes -
demarcações devem ser feitas no chão;

- Feirantes devem reforçar
procedimentos de higienização com

desinfetantes à base de cloro e álcool
70%;

- Métodos eletrônicos de pagamento
devem ser priorizado pelos feirantes;

- Ruas de acesso à feira serão
controladas para evitar aglomeração.
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Indivíduo é preso por direção perigosa no bairro da Palma
No dia 28/03/2020 a equipe policial militar realizava patrulhamento preventivo pelo

bairro rural da Palma quando avistou um indivíduo. Ao ver a aproximação policial,
ele nitidamente demonstrou certo nervosismo. Diante da suspeita, foi dado sinal de
parada para que fosse procedida a abordagem, contudo o indivíduo desobedeceu,
realizando arrancada brusca com a motocicleta e correndo por aproximadamente um
quilômetro, momento em que perdeu o controle da motocicleta e veio a cair.  O
indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido ao pronto socorro da cidade de
Borda da Mata, e posteriormente ao Quartel PM para adoção das providências
cabíveis.

Indivíduos são presos por furto e
receptação em Borda da Mata

No dia 31/03/2020 a equipe policial militar recebeu solicitação de um furto de
bicicleta ocorrido na madrugada. De imediato realizou intenso rastreamento,
verificando informações, imagens de vídeo monitoramento e contato com transeuntes.
Após as buscas foi possível identificar quem seriam os autores. A equipe então deu
início ao rastreamento deles três, sendo que ao final três autores foram presos pelos
crimes de furto e/ou receptação, e então encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Foragido da Justiça é preso pela PM
No dia 02/04/2020, a Polícia Militar realizava operação policial, momento em que

receberam informações que um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Após
intenso rastreamento o indivíduo foi localizado, lhe sendo então informados os
motivos de sua prisão. O autor foi encaminhado à Polícia Civil para providencias
cabíveis.

Dois homens são preso por uso e consumo de
entorpecentes na saída para Pouso Alegre

No dia 06/04/2020, a PM realizava patrulhamento preventivo de rotina, momento
em que a equipe se deparou com um veículo, com dois indivíduos em atitude suspeita,
sentido Pouso Alegre. Após ser realizada busca pessoal foram localizados um cigarro
de substância análoga maconha e um papelote contendo substância análoga a
cocaína. Os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos ao Quartel PM
para adoção das providências cabíveis.

Preso por uso e consumo de
entorpecentes no “Morro do Urubu”

No dia 07/04/2020, a equipe policial militar realizava patrulhamento preventivo
pela via vicinal conhecida como “morro do urubu”, momento em que se deparou
com um indivíduo. Ele teria demostrado nervosismo com a aproximação dos militares,
sendo então procedida sua abordagem. Com ele foi localizado um cigarro contendo
substância análoga a maconha. O indivíduo alegou ser usuário de drogas e que
entregaria espontaneamente mais seis cigarros e uma bucha ambas de substância
análoga a maconha. O indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido ao Quartel
PM para adoção das providências cabíveis.

Preso por direção perigosa no bairro Bogari em Borda da Mata
No dia 16/04/2020, por volta das 21h55, a Polícia Militar deparou com um condutor

em atitude suspeita no bairro Bogari, e ao ser dado sinal de parada o condutor
acelerou o veículo e desobedeceu às ordens emanadas pelos militares, evadindo do
local em alta velocidade, ameaçando a segurança de demais condutores da via.
Após perder o controle direcional do veículo veio a derrapar na via e rodar. O
condutor foi abordado, sendo dado voz de prisão em flagrante e conduzido ao
Quartel PM para adoção de providências cabíveis.

Intensificação na Fiscalização de Trânsito em Borda da Mata
A Polícia Militar de Borda da Mata intensificou as operações de trânsito em toda

cidade, realizando operações do dia 15/04/2020 ao dia 22/04/2020 visando a
fiscalização de veículos e condutores por meio de diversas abordagens com o intuito
de coibir diversas infrações de trânsito na cidade, dentre elas a perturbação do
sossego público decorrente de veículos com som alto e motocicletas com
escapamento produzindo ruídos acima da normalidade. Dentre os resultados obtidos
com a operação, além da ausência de acidentes de trânsito de maior relevância,
vários condutores foram orientados, e houve autuações por som alto em veículos,
motocicletas com descarga livre ou escapamento em desacordo com as normas
vigentes, direção perigosa (apresentando risco a outros condutores e transeuntes)
e condução de veículos sem a atenção necessária à segurança, com a utilização de
celular.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA

MATA: 190 – (35) 99829-1493

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.

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

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


