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Distrito dos Fernandes se destaca em
Campanhas de ajuda ao Hospital Regional

Festa de Nossa Senhora de
Fátima do Distrito Fernandes de
Tocos do Moji

Em Tocos do Moji, o mês de maio é
sempre especial para a população do
Distrito dos Fernandes, pois todos os
anos é celebrada a tradicional Festa da
Padroeira Nossa Senhora de Fátima.
Este ano, o evento ocorreu entre os dias
20 a 29.
O aspecto religioso foi marcado pelas celebrações da Eucaristia e da Palavra. O encerramento da festa foi no dia
29, evidenciando a procissão, a missa e
a coroação da Padroeira Nossa Senhora de Fátima.

Em especial gostaríamos de agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, a
Polícia Militar pelo total apoio na
pessoa do Sargento Wesley.
Aos festeiros: Juscelino Faria da
Silva e Sra. Cleonice do Carmo S. Silva
e João Batista Nogueira, e a Sra. Maria
Regina B. Nogueira.
A todos os doadores de bezerros,
prendas entre outros. Ao pároco Pe.
Leonino Morais, por seu grande
trabalho a frente de nossa paróquia.

Na parte social tiveram shows todos os dias:

No dia 29 de Maio de 2016, por ocasião da Festa de Nossa Senhora de Fátima , no Distrito dos Fernandes, município de Tocos
do Moji; o Senhor José Raimundo e sua Esposa Diona (Ilustres moradores do Distrito) receberam a visita de Rafael Simões
(Presidente da FUVS e do Hospital Regional de Pouso Alegre), sua esposa Ana Maria e Filhas.
O motivo da ilustre visita se fundamenta pelo “sucesso” da campanha coordenada pelo casal (José Raimundo e sua Esposa
Diona), tendo o Distrito dos Fernandes se destacado como grande colaborador das campanhas de ajuda ao Hospital Regional
as quais aconteceram em fases diferentes, tendo como título: “Ajude o Hospital Regional com 1,00 (um real)” em outra fase
“Ajude o Hospital Regional com 2,00 (dois reais)”.
Representando a Equipe da Rádio UNIVAS, estiveram presentes também o Cantor e Locutor Zé Batista, e os demais locutores:
Francisley Júnior, Compadre Everton e Ronaldo Prado. Após a Visita o Cantor Zé Batista juntamente com o Cantor Marcelo
Henrique e o Sanfoneiro Gaúcho protagonizaram um grandioso Show contagiando todos os visitantes e moradores do Distrito.

Dia 26/05 Jorge Luiz & Batista.
Dia 27/05 Evangeliza Show:
Banda I.D.C.

ERRATA: O Jornal Tribuna Popular, na última edição datada de 15 de junho, divulgou apenas as fotos do evento. Assim sendo,
as informações do referido evento estão disponíveis na edição atual.
Texto: Vanderlei Carlos da Silva

Dia 28/05 Leandro Damasceno.

Anuncie no Tribuna Popular

Dia 29/05 Marcelo Henrique.
Com participação especial de Zé
Batista.

“Sujeita-vos pois a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós” – Tiago, Cap 4, vs, 7“
A Coordenadora da Escola Municipal Antonio Marques da Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira, a ex-diretora
Damares de Oliveira Silva, o vereador Jucemar Pereira de Siqueira, ex- vereador Anilton Pereira da Silva, o ex-vereador Valdir
Gomes Bonifácio, o Vereador Antonio Albano Martins, o Pastor Jair Miguel Franco, a UBS Santa Cruz(Enfermeira Aline
Siqueira de Almeida), Bar José Wilson da Silva, a Pastelaria Tia Lurdes( Rubens Michel Fanis), Benedito Vieira da Costa, o
Conselho Tutelar(Bruna Ruana da Silva e Juliana de Assis Cunha), a Associação Comercial e Industrial de Borda da
Mata(Fátima Aparecida Abreu Barbosa) a Técnica de Enfermagem, Magali das Graças Ribeiro, a Fábrica de Calcinhas( Vilma
Marli Duarte), os Funcionários do Fórum, Dr. Sílvio Pedro Rodrigues e Cidinha Costa, Joel Toledo, o Escritório da Dra. Leny
de Meirelles, os funcionários dos Correios, os funcionários da Delegacia de Polícia(José Roberto da Silva) homenageiam
o Comissário de Menor Jair Benedito de Souza, pelo seu aniversário ocorrido no dia 5 de junho e também pelo excelente
trabalho de cooperação com essas entidades no bairro Santa Cruz.Parabéns Jair!
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Ruas da Vila Santa Bárbara
recebem calçamento
em Bom Repouso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Neste mês de Junho, a Rua São Francisco e Rua A da Vila Santa Bárbara
de Bom Repouso, tiveram início de calçamento. Segundo o presidente da
Câmara Municipal, Ederson Santos, a previsão de finalização da obra
está prevista para cerca de 150 dias.
De acordo com a moradora Alexandria Carla dos Santos, ela chegou a
ficar várias vezes com o carro encravado, precisando urgente levar o filho
doente para o hospital. “A ambulância não descia aqui de tanta lama.
Estamos muito contentes, pois depois de muitos anos esperando pelo
calçamento, agora chegou a nossa vez, diz agradecida.

Anuncie no Tribuna Popular

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro
Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!
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Treino Solidário de Corrida
beneficia famílias em
Tocos do Moji

O Sd Brant e sua equipe de corrida
“Pangaré Run” realizou no último domingo, 19 de maio, o ‘Treino de Corrida
Solidário’; os atletas participantes
doaram dezenas de agasalhos e cobertores ao Conselho Tutelar. O intuito é
ajudar as famílias que diariamente usufruem dos benefícios e serviços do
órgão. A corrida foi de 25km no percurso na Serra da Mantiqueira, passando
pelo Caminho da fé.

Outro objetivo social do treino foi o
de desfrutar das belas paisagens e também do coletivo, ou seja, estarem juntos em atividade. O Sd Brant, agradeceu aos comerciantes do centro de
Tocos do Moji, pelo total apoio dado
aos atletas e também o Conselho Tutelar representado pelas conselheiras
tutelares Sra. Dionéia e Daniele.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

Anuncie no Tribuna Popular
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Prefeitura Municipal de Borda
da Mata recebe ônibus escolar

O município de Borda da Mata recebeu na última semana, mais um ônibus para o
transporte escolar. O veículo foi entregue pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, através da emenda parlamentar do deputado Gilberto Abramo.
De acordo com o prefeito Edmundo da Silva Júnior, este é o quinto ônibus integrado pela prefeitura, que no próximo mês irá adquirir mais um veículo através do
deputado Ulisses Gomes. “Fico feliz de em oito anos de mandato conquistar a
aquisição de seis novos ônibus escolares para usufruto dos alunos”, diz o prefeito.

Substituíção de luminárias
estão sendo finalizadas em
Borda da Mata
Nos últimos sete anos, mais de 1.300 luminárias foram adquiridas pela Prefeitura
em Borda da Mata. Neste período, está sendo finalizada a penúltima etapa de
substituição das luminárias dos postes. As antigas foram substituídas por novas,
maiores e mais eficientes.
Além da zona urbana, foram contempladas também as áreas rurais como: Palma,
Campo, Amoreiras, Bogari, Barro Amarelo, Serrinha e os Distritos do Sertãozinho e
Cervo.
De acordo com prefeito Edmundo da Silva Júnior, as modernizações foram pagas
com a arrecadação da contribuição de iluminação pública, investimento da prefeitura
a no projeto “Cidade Clara é segurança, beleza e conforto”. “Valeu a pena este
importante investimento. Nossa cidade está cada dia mais iluminada em todos os
sentidos!”, conclui.

Trecho da estrada do Distrito do
Cervo receberá calçamento
Esta semana foi anunciado pelo prefeito Edmundo, que ainda este ano, o
trecho da estrada para o Cervo na altura do bairro Barro Amarelo receberá calçamento.
O material utilizado será em bloquete e com recursos adquiridos por emenda
parlamentar do deputado Gilberto Abramo. Na ocasião, Edmundo agradeceu o chefe
de gabinete de Gilberto Abramo,Fabiany, pela amizade e consideração com seu
governo em Borda da Mata. A assinatura do convênio ocorreu na segunda feira, 27,
em Belo Horizonte-MG.

CRAS de Borda da Mata inicia
campanha beneficiente

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando
aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser
usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com
destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também
vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do
mês.

Morre primeira vítima da gripe
A(H1N1) em Borda da Mata
Apesar das informações disponíveis sobre a prevenção e os cuidados necessários acerca da gripe
A( H1N1), o município de Borda da Mata, registrou
neste mês, o primeiro caso de óbito. A gripe é uma
doença causada pelo vírus Influenza A (H1N1), que
ficou amplamente conhecido após a pandemia de
2009. Esse tipo de vírus possui genes do vírus Influenza A humano, suíno e aviário e desencadeia um
quadro de gripe mais grave quando comparado com
os outros tipos, necessitando, portanto, de uma prevenção eficaz.
Os principais sintomas da gripe H1N1 são febre
alta, dores musculares, dores de garganta e de cabeça, prostração e tosse seca. Em alguns pacientes,
podem ocorrer complicações, como bronquite, sinusite, pneumonia, além de problemas extrapulmonares. Por ser uma doença que pode causar a morte,
é essencial conhecer as formas de se prevenir contra
ela.

Dicas para prevenir-se da gripe
A(H1N1)- Confira na página 8

O CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social), de Borda da
Mata, iniciou a campanha Gentileza
gera Gentileza- doação sem
mediação, cujo objetivo é beneficiar
os que necessitam de alguma coisa
como: agasalhos, brinquedos,livros,
entre outros. O lema é: Deixe aqui.

Quem precisar vai pegar.
“Acreditamos que um de nós, com
apenas uma ação pode melhorar a
vida de uma pessoa, e isso já faz
muita diferença”, agradece a família
CRAS. O endereço para as doações
fica na Rua: Salvador Orlandi,53.

Fone: (35)3445-4988

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

“O choro pode durar uma noite, mas
a alegria virá ao amanhecer”
Salmo 30, Versículo 5
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Prefeito Edmundo assina último projeto em
benefício do Hospital Monsenhor Pedro Cintra

veículo ao ver militares

tomóvel estavam amarrados três animais
bovinos. Na realização da consulta da
placa no sistema, foi verificado que o
mesmo possuía registro de roubo/furto.
Além disso, próximo ao local foi encontrado mais um animal bovino caído ao
chão. O proprietário dos animais ainda
não foi localizado.

Foragido da justiça é
recapturado em Borda da Mata
No dia 17 junho, em patrulhamento pelos bairros do município, a PM
de Borda da Mata deparou com um indivíduo em atitudes suspeitas e
realizou a devida abordagem. Na averiguação do sistema, foi constatado
que havia um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela comarca de Ouro Fino. O autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia e
preso.

PM apreende drogas em Borda
da Mata
No dia 17 junho, a PM de Borda da Mata recebeu uma denúncia anônima
sobre um possível tráfico de drogas. Segundo informações, o tráfico era realizado
por uma adolescente que estaria de posse dos entorpecentes acompanhada de
outro indivíduo maior de idade, o qual fazia contato com motoristas e pedestres
vendendo a substância.
Com as informações, os militares foram ao local, quando se aproximaram, os autores
tentaram dispensar um invólucro contendo 14 pedras de crack, 22 reais em moeda
corrente-dinheiro provavelmente adquirido com a venda das drogas. O autor recebeu
voz de prisão e a menor apreensão, sendo ambos encaminhados para a Delegacia
de Polícia, juntamente com o material e dinheiro apreendidos.

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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

Edmundo
durante
assinatura
do Projeto

O prefeito Edmundo da Silva Júnior, de Borda da Mata, assinou recentemente, o último projeto para concretização do
recebimento de verba no valor de 1 milhão. Segundo ele, a liberação do dinheiro será para o investimento na reformar do
Centro Cirúrgico, juntamente com os últimos 12 quartos que ainda não foram reformados no Hospital Monsenhor Pedro
Cintra. Após o término da obra, o Hospital será habilitado para o credenciamento do SUS (Sistema Único de Saúde), permitindo
assim, o êxito nos procedimentos cirúrgicos maiores dos que são realizados atualmente.
O projeto visa contemplar também, os geradores de energia e a completa adequação nas normas da Vigilância Sanitária.
“Assim que aprovada e liberada a verba, a obra poderá ser licitada. Nem acredito que estamos próximos da realização do maior
sonho de todos os bordamatenses. Agradeço toda a minha equipe”, finaliza Edmundo.

A Polícia Militar em Borda da Mata
recebeu uma denúncia, em que um
veículo, Fiat/Strada foi visto nas imediações do bairro Açude em atitude suspeita. No local, a guarnição deparou
com o veículo informado no bairro Palma. O condutor ao ver os militares abandonou o veículo evadindo para o interior de uma mata. Na carroceria do au-

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

Anuncie no
Tribuna
Popular

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Estamos no mês do meio ambiente e
eu gostaria de chamar a atenção para
um tema de importância relevante.
Assuntos como preservação, ecologia
e sustentabilidade, têm sido cada vez
mais evidentes, a mídia, os sistemas de
ensino, as redes sociais e outros
diversos segmentos da sociedade não
podem mais caminhar sem essa conexão
vital chamada meio ambiente. Tudo nos
dias atuais precisa se convergir para
questões que busquem trazer cada vez
mais, o equilíbrio do desenvolvimento
econômico e social com o a necessidade
de preservação da natureza, o uso dos
recursos naturais, é uma questão
complexa, pois sabemos que atualmente
a demanda de consumo no mundo é
elevada gerando cada vez mais poluição
e resíduos não reaproveitáveis.
Esse sistema está levando a uma
escassez brutal das reservas
principalmente energéticas. É preciso

de outros aspectos do cotidiano ou
simplesmente pela falta de interesse.

sair das teorias e debates acadêmicos e
efetivar a aplicação de novas
tecnologias, é preciso deixar a filosofia
e transformar idéias em praticas, é
preciso articular políticas sérias e
desenvolver universalmente o modo
sustentável de vida. Nunca se falou
tanto em atividades que busquem
produzir bens de consumo e serviços,
alinhados ao conceito dos 3Rs (Três
Erres) Reduzir, Reciclar, Reaproveitar,
embora se fale tanto nesse novo
paradigma, o que notamos é a pouca
importância que a sociedade ainda tem
sobre as questões ambientais, talvez
pela correria do dia-a-dia, pela prioridade

Enganam-se quem pensa que
movimento ecológico e ambientalista
trata-se apenas de filosofar ou defender
ideias relativas à flora e fauna e recursos
naturais em geral. Defender o Meio
ambiente é sobre tudo defender cada
pessoa, cada cidadão, cada forma de
vida, é lutar incansavelmente por
justiças sociais e buscar em conjunto
com outras idéias positivas soluções
para a melhoria da vida em geral de
forma que possa haver o equilíbrio
entre produzir, consumir e desenvolver.
Defender o Meio ambiente é defender a
nossa casa seja ela urbana ou rural, é
imaginar e acreditar na perpetuação da
espécie humana e pensar em um mundo
para nós e as futuras gerações.
Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor
ambiental
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Escritor de Borda da Mata
lança livro “Madame Satã
de Barro Preto”
O escritor e Dr. Sylvio Fausto de
Oliveira lançou no mês de junho, o livro
“Madame Satã de Barro Preto”. A obra
é de ficção, e demonstra sua verve
imaginativa de criar personagens
fictícios. Sylvio Fausto de Oliveira é
escritor e membro fundador da
Academia de Letras do Ministério
Públicos de Minas Gerais (ALEMP),
ocupando a cadeira de número 06, cujo
patrono é o emérito promotor de justiça,
Dr. Ariovaldo Alves de Figueiredo in
memoriam. O primeiro passo de Sylvio
Fausto de Oliveira na seara da literatura
foi escrever o discurso. O nacionalismo
Democrático e Cristão segundo
Roberto Lira, pronunciado por ocasião
de sua formatura, como orador da turma
de direito, no teatro Municipal do Rio

de Janeiro, no qual ele retrata e enaltece
a figura ímpar de Roberto Lira como
sendo o príncipe do Ministério Público,
o jurista de renome, o colaborador na
feitura do Código Penal Brasileiro,
ainda em vigor, decorridos setenta
anos, o insigne professor universitário
em várias faculdades de direito, o
escritor de obras jurídicas. Nas letras,
Sylvio Fausto de Oliveira deu asas a
sua imaginação de escritor, através de
publicação, no Jornal de Uberaba, de
crônicas relatando os causos vividos
no cotidiano, além do lançamento de
três livros: Recordações Pitorescas de
Barro Preto (1993); Frei Pio Zenildo e
Malacacheta (2012); e este livro Madame Satã de Barro Preto

Professores municipais
de Borda da Mata
recebem notebook

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 04/2016
Autoriza a abertura de crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº 1.915/2015 e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), destinado a financiar a seguinte dotação orçamentária do exercício corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo primeiro, com igual valor, são
os provenientes de anulação da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Proposição de Lei nº 05/2016
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, abre crédito adicional especial na LOA 2016,
Lei nº 1.915/2015 e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva
Junior, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar as seguintes ações no PPA 2013/2017

A Secretaria de Educação, representada pela secretária Gláucia Brandão Guilherme,
entregou na última quarta-feira,22, durante o módulo educacional no grupo, um
notebook para cada professor da rede municipal. O equipamento será para a utilização
dos professores tanto nas escolas, quanto em suas residências.
O objetivo desse método, é o de contribuir para o planejamento das aulas e
estudos, por meio da internet, utilizando o sistema Name Coc. “A tecnologia
contribui para que os professores aperfeiçoem ainda mais as aulas, a fim de
enriquecer e aprimorar os conhecimentos dos alunos”, alega o prefeito Edmundo.

Festa junina é realizada no Lar
Monsenhor Pedro Cintra

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor total de R$
135.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias
do exercício corrente:

A Prefeitura Municipal de Borda da Mata, promoveu no dia 23 de junho, a
tradicional festa junina no Lar Monsenhor Pedro Cintra. O evento contou a presença
dos alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que carinhosamente visitaram os
idosos, a fim de festejar com eles. Estiveram também presentes os funcionários da
prefeitura, os familiares dos idosos e outros visitantes. Além de muitas comidas e
bebidas típicas, o som esteve animado com os músicos Vicente e Afonso.

Anucie no Tribuna Popular
tribunapopular1@hotmail.com
(035) 3445-1479

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo segundo, com igual valor,
são os provenientes de superávit financeiro das respectivas Destinações de Recursos
Art. 4º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUAREZ FLORIANO DE SÁ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Borda da Mata, 01 de abril de 2016.

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

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Telefone: (35)3445-2152

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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Dicas para prevenir-se da gripe
A(H1N1)

Lâmpadas incandescentes serão proibidas no
Brasil a partir de 1º de julho

·
Vacina
A vacinação é a forma mais eficiente de proteção contra a gripe. Ela é feita anualmente, pois os vírus causadores da gripe sofrem mutações, sendo fundamental
acompanhar as mudanças para que a vacina produzida seja realmente eficiente.
Além disso, é importante acompanhar e conhecer os tipos que estão circulando na
população. Em 2016, a vacina distribuída pelo Ministério da Saúde garante proteção contra o Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e uma cepa (linhagem) de
Influenza B.
A vacinação contra H1N1 pode ser feita em estabelecimentos particulares e públicos quando começarem as campanhas de vacinação. Na rede pública de saúde, o
fornecimento de vacinas depende da classificação do paciente em algum dos grupos a seguir: gestantes e puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o
parto), crianças de seis meses e menores de cinco anos, idosos com 60 anos ou
mais, trabalhadores da área da saúde, funcionários do sistema prisional, povos
indígenas, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.
·
Outras formas de prevenção
Como qualquer tipo de gripe, a transmissão ocorre, normalmente, por meio de
gotículas de saliva contaminadas que ficam em suspensão no ar. Essas gotículas
podem entrar em contato com outra pessoa, causando sua contaminação, ou
ainda cair em superfícies que podem contaminar outros indivíduos. Diante das
formas de contaminação, fica claro que a prevenção está diretamente ligada à
higiene.
As principais ações que devem ser feitas para evitar a contaminação pelo vírus:

As lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas no Brasil, a partir de 1º de julho, em conformidade com a última
fase da legislação que restringe a produção, importação e comercialização desse tipo de produto. Desde de 2013, o Ministério
de Minas e Energia (MME) tem reduzido a presença desse equipamento no mercado brasileiro e agora a norma passa a
abranger todas as potências, com o fim da comercialização das lâmpadas de até 40 watts. A regulamentação consta na Portaria
Interministerial n° 1007/2010, do MME.
Essa medida segue o cronograma da portaria interministerial que fixou índices mínimos de eficiência luminosa para fabricação, importação e comercialização das lâmpadas incandescentes de uso geral em território brasileiro. Uma lâmpada fluorescente compacta economiza 75% em comparação à incandescente de luminosidade equivalente. Se a opção for por uma de LED,
essa economia sobe para 85%.
De acordo com Leonardo Rivetti, gerente de Eficiência Energética da Cemig, está proibida a importação, fabricação e
comercialização de qualquer tipo de lâmpada incandescente no Brasil. “As primeiras mudanças começaram em 30 de junho de
2012, com as lâmpadas de potência igual ou superior a 150 W. O segundo processo de substituição ocorreu no dia 30 de junho
de 2013, com a exclusão das lâmpadas de potência acima de 60 W até 100 W. No ano passado, foi a vez das lâmpadas de 40 W
até 60 W. O processo de substituição encerrará em 30 junho deste ano, com a participação de unidades com potência inferior
a 40 W”, detalha o gerente.
Mais eficiência

As lâmpadas LEDs iluminam mais e consomem menos energia.
Com apenas 6 a 8 watts de potência produz a mesma
luminosidade que uma lâmpada incandescente de 40 W e sua
vida útil é de, aproximadamente, 30 mil horas. Além disso, esses
equipamentos não contêm mercúrio, não emitem calor nem raios
ultravioleta. “A substituição das lâmpadas tradicionais pela
iluminação LED é uma forte tendência, pois esta oferece
vantagens principalmente em termos de durabilidade e
economia”, explica Rivetti.

•

Lavar sempre as mãos, principalmente após tossir e espirrar. Para lavar a
mão, deve-se utilizar água e sabão ou, ainda, álcool 70%. Para utilizar o
álcool, é importante não estar com as mãos visivelmente sujas;

•

Utilizar lenços descartáveis;

•

Deixar o ambiente sempre ventilado;

•

Cobrir boca e nariz sempre que espirrar ou tossir;

•

Não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa;

•

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafas, copos e talheres;

•

Evitar contato com pessoa doente, evitando abraços, beijos e apertos de
mão;

•

Evitar aglomerações em épocas em que o número de casos da doença for
alto.

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

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

Entrega rápida - atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais
de pagamento.

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

