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Professor Bordamatense da Univás e um dos coordenadores da UTI do
Hospital Regional de Pouso Alegre é premiado em Conferência Internacional
Prefeitura de Borda da Mata
contrata médico oftalmologista
para Secretaria de Saúde

Médico Oftalmologista, José Eduardo Teixeira Mendes
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Grupo Ipê Materiais de Construção
16 de Julho - É aniversário de Borda da Mata
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Cristo construído no Bairro Barreiro em Tocos do Moji recebe
Benção no Dia das Solenidades do Sagrado Coração de Jesus

No dia 23 de junho, dia das Solenidades do Sagrado Coração de Jesus, aconteceu a Benção do Cristo, “Sagrado Coração de Jesus,” no Bairro Barreiro.
A cerimônia teve início na Igreja Matriz pelo Pároco Padre Paulo, que juntamente com as zeladoras seguiram a pé até a imagem do Cristo, onde foram recebidos por fiéis, e por volta das 15h, a imagem e todos
receberam a Benção.

Terço dos Homens de Tocos do Moji comemora seu primeiro aniversário

O movimento do Terço dos Homens
da cidade de Tocos do Moji completou
seu primeiro aniversário no dia 25 de
junho de 2017.
A data foi celebrada com a reza do
Terço pelas ruas da cidade e com a
celebração da Santa Missa, presidida
pelo pároco Padre Paulo Vieira Âmbar.

A seguir foi oferecido um lanche a
todos os participantes.
Estiveram presentes os homens do
Terço de Borda da Mata, Crisólia, Bom
Repouso, distrito Fernandes, bairro
Paredes, Fazenda Velha.
O movimento teve início com o pároco
da época, Leonino Moraes, contando

com o apoio dos homens do mesmo
movimento de Borda da Mata. Assumiu
como coordenador o Sr. Darzi Pereira de
Andrade.
Hoje, com o apoio do pároco Pe. Paulo,
reúnem- se na igreja matriz cerca de 60
homens, às quintas- feiras, para o
momento de oração. E, a cada dia, mais

homens são atraídos.
Além da “Reza do Terço”, o
movimento faz obras de caridade, visita
famílias necessitadas de oração e paz,
participa de festas de padroeiros em
outras comunidades e cidades, entre
outros.
A missão do Terço dos Homens é

resgatar para o seio da Igreja de Cristo,
homens de todas as idades, pois a
presença masculina na Igreja é
imprescindível para a formação da família
e de uma sociedade cristã. O Terço dos
Homens é um exemplo de fé e devoção.
Texto: Fátima Megale

Quatro Vereadores de Tocos do Moji e uma comitiva de estudantes reivindicam ao
Prefeito Toninho Rodrigues que não efetue cortes de gastos nas áreas da saúde e educação
O Prefeito de Tocos do Moji, Toninho Rodrigues, no dia 07 de julho, recebeu em seu gabinete, os Vereadores
Cecília, Denis, Edvaldinho e Rogério, que foram reivindicar ao Prefeito que o mesmo não efetue cortes na área da
saúde, não efetivando a dispensa de médicos e mantendo a fisioterapia.
Os referidos Vereadores, também acompanharam uma comitiva de estudantes universitários e de cursos técnicos,
que foram reivindicar a manutenção das bolsas de estudo e a manutenção do transporte gratuito para Pouso
Alegre, Inconfidentes e Ouro Fino.
O Prefeito Toninho Rodrigues, sensibilizado com as reivindicações dos Vereadores e dos Estudantes,
comprometeu em não efetivar nenhum corte nos benefícios da saúde, assistência social, na educação, bem como
na concessão das bolsas de estudo e transporte para os universitários e estudante de cursos técnicos.
O Prefeito Toninho Rodrigues firmou o compromisso de que os cortes somente acontecerão quando for
iniciada as obras para implantação da estação de tratamento de esgoto, tendo ficado esclarecido aos Vereadores
e estudantes , que os projetos serão feitos com os atuais recursos próprios da Prefeitura.

Reunião dos Vereadores, dos estudantes com o Prefeito Toninho Rodrigues
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Prefeitura de Borda da Mata
contrata médico oftalmologista
para Secretaria de Saúde
Na quarta-feira, 05/07, o médico
oftalmologista José Eduardo Teixeira
Mendes começou a atender em Borda
da Mata. As consultas começaram pela
manhã nas crianças recém-nascidas para
o “Teste do Olhinho”.
A mamãe Claudilene Cristina de
Almeida levou a pequena Isabela de 3
meses para fazer o teste. Ela que mora
na zona rural, no bairro Bogari, ficou

surpresa de ter a consulta em Borda da
Mata “Mais fácil pra gente vir aqui do
que se precisasse ir pra outra cidade. Fui
muito bem atendida pelo doutor e está
tudo bem com minha filha, graças a Deus.”
A equipe da Secretaria de Saúde está
empenhada em tornar os atendimentos
cada vez mais humanizados e oferecer mais
serviços de saúde pra população em Borda
da Mata.

Professor Bordamatense da Univás e um
dos coordenadores da UTI do HCSL é
premiado em conferência internacional
Dr. José Renato de Melo foi premiado na Conferência internacional American Thoracic Society
O professor de Medicina da
Universidade do Vale do Sapucaí
(Univás), José Renato de Melo, de Borda
da Mata, que também é um dos
coordenadores da UTI do Hospital das
Clínicas Samuel Libânio (HCSL),
apresentou seu estudo na ATS
(American Thoracic Society), que tratase de estudo experimental fisiológico em
porcos que usa uma tecnologia nova que
é muito promissora chamada de
Tomografia de Impedância Elétrica (TIE).
O estudo do especialista foi selecionado
e premiado na sessão “Pôster
Discussion”
da
conferência
internacional American Thoracic
Society.
O trabalho corresponde a tese de
Doutorado da USP, na disciplina de
Pneumologia e compara as estratégias

que evitam o colapso pulmonar. “Meu
estudo foi desenvolvido no LIM09
(Laboratório de Investigação Médica)
da FMUSP, onde vem sendo realizado
inúmeros estudos científicos (em
animais e em humanos) sobretudo em
Síndrome do Desconforto Respiratório,
também conhecida como SARA,
síndrome da angústia respiratória do
adulto. Tal ferramenta possibilita
monitorização ventilatória não invasiva
para otimizar a ventilação e proteger o
pulmão de insultos causados e/ou
potencializados pela própria ventilação
mecânica. Meu estudo compara
estratégias que evitam o colapso
pulmonar através da TIE em um modelo
experimental com animais submetidos à
ventilação mecânica”, esclarece o
professor José Renato, que é formado

em Belo Horizonte na Universidade
Federal de Minas Gerais.
Na tese premiada, José Renato foi
orientado pelo professor Marcelo Amato,
que é internacionalmente conhecido, pois
tem dois trabalhos no New England,
publicação médica respeitadíssima no
mundo inteiro, que mudaram paradigmas
da ventilação mecânica. Recentemente,
ele concedeu uma entrevista ao blog da
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva
(Somiti), onde é e instrutor do curso FCCS
(curso de imersão da Sociedade NorteAmericana
de
Medicina
Intensiva).Acompanhe todos os
detalhes do estudo na matéria do blog da
Somiti
pelo
link: http://
blog.somiti.org.br/category/irpa/
Fonte: Hospital das Clínicas Samuel
Libãnio

Médico
Oftalmologista,
José Eduardo
Teixeira Mendes

Professores Marcelo Amato e José Renato de Melo na Conferência Inernacional

Quadra do Sertãozinho em Borda da Mata é reformada para uso dos alunos e comunidade

A direção da Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda em parceria
com a Prefeitura Municipal de Borda da
Mata realizou a reforma na quadra
poliesportiva do distrito Sertãozinho, a
qual pertence à escola e é utilizada por
toda a comunidade. A solenidade de
reinauguração aconteceu na manhã de
06/07/2017 e contou com a presença dos
alunos, professores, funcionários e
direção da escola, do prefeito André

Marques, do chefe do Setor de Esportes
e Lazer Thiago Senna e dos vereadores
representantes do Sertãozinho, Luiz
Carlos e Roberto.
Em suas palavras, o prefeito André
Marques reiterou o compromisso de
pleitear a cobertura da quadra e frisou a
importância do esporte e lazer no
desenvolvimento das crianças e jovens.
Thiago Senna falou do objetivo da
Prefeitura em alavancar o setor do

Cemig vai realizar leitura e
impressão simultânea de contas
de energia em Borda da Mata,
Tocos do Moji e Bom Repouso
Clientes urbanos das cidades de
Conceição dos Ouros, Cachoeira de
Minas, Santa Rita do Sapucaí, Borda da
Mata, Bom Repouso e Tocos do Moji
passarão a receber a conta de luz no
momento em que a leitura é feita. Com o
sistema de Leitura e Impressão
Simultânea – LIS que está sendo
implantado pela Cemig nestes
municípios desde o dia 6 de julho, o
leiturista passará a imprimir a conta em
uma impressora portátil e a entregará
para o cliente. Como o processo será
feito de forma gradativa, alguns
consumidores continuarão a receber a
fatura antiga até que a implantação seja
concluída.
Com a novidade, os consumidores
ganham mais prazo para pagar a conta,
já que anteriormente era preciso
aguardar até dez dias pela conclusão do
processo de leitura, análise e entrega da
conta de luz, pelos Correios. A mudança
também permite que o cliente acompanhe
a leitura e verifique a exatidão das
informações contidas na conta. Diante
de qualquer dúvida, ele pode entrar em

contato com o atendimento da Cemig.
Para acompanhar a leitura, basta que o
consumidor verifique a data prevista
para a próxima visita, informada na
própria conta de luz.
Com o novo processo, a conta de luz
também muda de formato. A nova conta
é mais compacta, embora contenha as
mesmas informações do modelo antigo.
O tamanho do papel é menor,
contribuindo para a redução do impacto
ambiental.
A leitura e entrega simultânea da conta
de energia está sendo implementada de
forma gradativa no Sul de Minas. A Cemig
pretende completar, até final de junho,
100% dos clientes beneficiados com a
leitura e impressão simultânea, na região.
Os consumidores de energia da
Cemig também têm a opção de receber
sua fatura por e-mail, com as mesmas
informações presentes na versão
impressa. Para substituir a fatura
impressa pelo e-mail, basta acessar a
Agência Virtual da Cemig em
www.cemig.com.br , selecionando a
opção “Conta por e-mail”.

município “vamos apoiar e desenvolver
o esporte e lazer.” E ainda completou
“As parcerias são importantes, por isso
agradeço ao Departamento de Educação
e Cultura, ao Departamento de Obras que
junto com o Setor de Esportes e Lazer
trabalharam para ajudar nessa reforma.”
Os vereadores Luiz Carlos e Roberto
falaram aos presentes sobre o
compromisso em buscar sempre
melhorias para o distrito.
As alunas Ana Cecília Xavier do 7º

Vidraçaria Souza

ano e Ingrid Vitória Pereira Mota do 9 º
ano fizeram a leitura de redações
produzidas em sala de aula sobre a
satisfação de ter a quadra reformada e a
importância desse espaço para o distrito.
A coordenadora pedagógica da escola,
Cleide Moreira Nunes e a professora de
Educação Física, Rosi Chicano, no uso
das palavras enalteceram a utilização do
espaço para a aquisição de
conhecimento e exercício da cidadania.
A diretora da Escola, Rosana Scavone,

lembrou da responsabilidade de cada
morador do distrito em cuidar deste
patrimônio, por isso, a quadra vai ter
horários pré-determinados para uso dos
alunos e da comunidade, permanecendo
fechada durante a noite. A placa que
marca essa reforma foi descerrada pelas
autoridades presentes.
Após a solenidade, os alunos participaram
dos Jogos Interclasses nas modalidades
futsal masculino e handebol feminino,
comandados pela professora Rosi.

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

CONSERTOS DE PLACAS E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Tel.: 3445- 17
18
1718

STOLL - SHIMA - RIMA - UNIVERSAL
PROTTI E OUTRAS MARCAS.

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Falar com Roberto Argentino/Mileide
(19)3895-3590/(19)99126-2755/(19)99995-1852
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Conselho Municipal de
Assistência Social de Borda
da Mata tem nova diretoria
Representantes da sociedade e do
poder público se reuniram no dia 29/
06 para a escolha da nova diretoria
do Conselho Municipal de
Assistência Social de Borda da Mata.
Para o próximo biênio (junho 2017 a
junho 2019) foram eleitos: Luiz Rafael
dos Santos - presidente, Tatiane
Maria de Souza Marçal - vice e

Marcela Gonçalves Machado secretária.
O prefeito André Marques
participou do Fórum e deu posse à
nova diretoria do Conselho.
Os conselheiros têm a função de
acompanhar, avaliar e deliberar sobre
as políticas públicas do município no
âmbito da Assistência Social.

Nova Diretoria do
Conselho
Municipal de
Assistência
Social

Comitê Municipal de enfrentamento
ao Aedes Aegypti é implantado
em Borda da Mata
Em reunião no dia 28/06/
2017, a Prefeitura de Borda da
Mata implantou o Comitê
Municipal de Enfrentamento
ao Aedes Aegypti conforme
determinação do decreto
municipal
3661/2017.
Participaram representantes
da Vigilância Epidemiológica,
Vigilância Sanitária, Vigilância
Ambiental, Atenção Básica,
Farmácia municipal, Pronto Atendimento, Departamento de Educação,
Departamento de Obras e Conselho Municipal de Saúde. A comissão elegeu a
enfermeira Grazieli Siqueira como coordenadora do comitê e a enfermeira Sirlene
Ramos como secretária.

Ex-vereador Ditinho Artur de Borda da Mata consegue
equipamentos e um carro para o Conselho Tutelar através
de emenda parlamentar do Deputado Dimas Fabiano
O ex-vereador Ditinho Artur,
conseguiu junto ao Deputado Federal,
Dimas Fabiano, através de emenda
parlamentar um Kit para o Conselho
Tutelar de Borda da Mata. O Deputado
disse: “Em busca de melhorar a
qualidade dos importantes serviços

prestados à população e beneficiar o
trabalho realizado com crianças e
adolescentes
em
estado
de
vulnerabilidade social, entregamos o
veículo destinado ao Conselho Tutelar
do município de Borda da Mata. A
entrega atende à solicitação do ex-

vereador Ditinho Artur. Os kits de
Conselho Tutelar são compostos de um
veículo, cinco computadores, uma
impressora, um bebedouro e um
refrigerador, e são referentes a uma
emenda de 2016, emenda individual de
orçamento.”

Deputado Dimas Fabiano e o carro do Conselho Tutelar

Equipe de combate a endemias da Secretaria de
Saúde de Borda da Mata participa de capacitação
A equipe de combate a endemias da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata participou de uma capacitação
sobre Dengue, Chikungunya, Zika e
Febre Amarela na sexta-feira, 30/06. Eles
assistiram a filmes explicativos sobre
estas doenças.
A “sessão cinema” aconteceu na casa
do senhor Orlando Oliveira, que
gentilmente cedeu o espaço na sua casa
para a capacitação.

Participantes do Curso de
Capacitação

Quase 60% dos imóveis de Borda da Mata receberam
vistoria para combate de endemias em maio e junho
Nos meses de maio e junho, a equipe
de agentes de combate a endemias da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata realizou 4.192 vistorias no
município, entre casas, comércios,
terrenos, cemitério, igrejas, escolas,
entre outros. Porém, este número ainda
está muito aquém do total, que é de 7.407
imóveis. Isto ocorre devido ao grande
número de casas fechadas, seja pelos

moradores estarem trabalhando, sejam
casas de veraneio ou mesmo casas para
vender ou alugar.
De acordo com a enfermeira
responsável
pela
Vigilância
Epidemiológica da Secretaria Municipal
de Saúde, Grazieli Siqueira, o auxílio da
população tem grande importância no
combate a endemias, “o morador pode
avisar ao agente o melhor dia ou horário

para encontrá-lo ou ainda pode deixar a
chave com algum vizinho para mostrar a
casa.” A enfermeira ainda complementa
“a equipe atual de agentes juntamente
com a conscientização de todos está
surtindo um efeito muito positivo para
Borda da Mata, visto que em 2015
tivemos 44 casos positivos para dengue,
em 2016 apenas 2 casos confirmados e
em 2017 até o momento, nenhum.”

Seleção do serviço militar em Borda
da Mata vai acontecer dia 24 de agosto
Os rapazes alistados entre 01 de janeiro a 30 de junho de 2017 deverão se apresentar
para a seleção do serviço militar no dia 24 de agosto de 2017, às 7 horas da manhã,
na Escola Municipal Benedita Braga Cobra em Borda da Mata.
Para mais informações, procurar a Junta Militar na Prefeitura Municipal de Borda
da Mata. O horário de atendimento é das 10h às 15h.

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

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA
TRIB
UN
A POPULAR FAÇA SEU
TRIBUN
UNA
CARTÃO DE VISITA CONOSCO E
GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE
SÃO 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE
EM 4 MUNICÍPIOS.

“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.

J C
Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

* À partir de 1.000 cartões
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Voluntários proporcionam dia da beleza, atividades físicas e doam blusas de lã aos idosos do Lar
No dia 26 de junho, dois estudantes
de Educação Física, Felipe e Allysson,
começaram a ministrar atividades físicas
com os idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra. Os universitários realizam as
atividades duas vezes na semana no

período da manhã.
A cabeleireira Leila Michele Pereira
ofereceu um dia diferente para as
senhoras do Lar Monsenhor Pedro
Cintra na manhã do dia 26/06. Ela pintou
o cabelo de cinco senhoras que adoraram

o novo visual, além disso, já deixou
agendados outros dias para atender
outras senhoras.
Uma doação na terça-feira, 27/06, uma
malharia do distrito Cervo - MLS Têxtil doou 44 blusas de lã aos idosos do Lar.

As senhoras e senhores receberam os
presentes e logo escolheram a cor
preferida e já vestiram as blusas.

A Prefeitura de Borda da Mata
agradece o carinho, a disponibilidade de
tempo e as doações aos idosos do Lar.

Alunos e professores do Colégio fazem visita e
doações aos idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra

Doações de blusas

Uma campanha solidária realizada pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo arrecadou mantimentos e produtos de higiene
pessoal, os quais foram entregues pelos alunos e professores da escola aos idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda
da Mata no dia 5/07/2015.

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

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

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra

Dia de Educação Física

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Parabéns
Borda da Mata
pelos 93
anos!!!
Dia de Beleza
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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Professoras e monitores da Creche e Cemei
de Borda da Mata participam de palestra
As professoras e os monitores da
Creche Madre Tereza de Saldanha e do
Cemei Ana Maria Cabral dos Santos de
Borda da Mata participam das palestras
sobre “A função social da educação
infantil” com a mestre em Educação
Mayara Lybia da Silva e sobre “noções
de primeiros socorros” com o médico
pediatra Renne Dall Orto.

De acordo com Mayara, o vínculo
afetivo dos educadores com as crianças
vai ser determinante para a vida dessas
crianças no futuro. ”A educação
infantil possibilita visão de mundo. É
na primeira infância que se forma a
personalidade. É preciso construir um
cidadão forte. A maior parte das
descobertas é com vocês.”

O médico explicou de forma coloquial
e apresentou exemplos que ajudou a
ilustrar situações hipotéticas, tirou
dúvidas e esclareceu mitos sobre
quedas, lesões e os primeiros
socorros.
A formação aconteceu na noite de
28/06 na Escola Municipal Benedita
Braga Cobra.

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
Palestra para professores e monitores

Telefones:3445-1177

Idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra participam de Festa Julina

99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Com terço cantado, música com
violeiro e sanfoneiro, comidas típicas
e muita alegria, os idosos do Lar
Monsenhor Pedro Cintra participaram
da Festa Julina no domingo, 09/07.

A Prefeitura de Borda da Mata
agradece ao Terço dos Homens,
Padaria Primor, funcionários e
voluntários que ajudaram e
participaram da festa.

A fé e a satisfação dos idosos em
poder rezar junto, receber visitas,
carinho e atenção das pessoas fazem
o dia dos senhores e senhoras que
vivem no Lar mais feliz.

Estradas rurais recebem manutenção do Departamento de Obras

Estrada do Distrito do Cervo
No mês de junho e início de julho, o Departamento Municipal
de Obras de Borda da Mata realizou serviços de manutenção
nas estradas do distrito Cervo, bairro Açude, Serrinha, Gaspar
e as ramificações Morro das Almas e Grota Rica até na divisa
com o município de Congonhal.
Nos últimos meses, os bairros Cafua, Pontilhão, Brumado,
Bogari e parte da Fartura também receberam a manutenção da
Prefeitura de Borda da Mata.

Estrada do Bairro Açude

Parabéns Borda da Mata
pelos 93 anos!!!

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Homem, sua companheira e filha vão presos, após disparo de
arma de fogo, ameaças e desacato a PM no Distrito do Cervo

A PM foi informada, via ligação telefônica, que um cidadão teria efetuado um
disparo de arma de fogo em meio a uma briga que ocorrera no centro do distrito do
Cervo e que estaria, também, portando uma arma branca (faca). No local, populares
se encontravam em frente a uma lanchonete e ao verem a viatura policial,
imediatamente indicaram o autor como sendo responsável pelo disparo. Diante das
informações a equipe policial determinou que o autor tomasse posição de busca
pessoal, momento em que sua filha, surgiu gritando e gesticulando muito exaltada,
dizendo que ninguém iria colocar as mãos em seu pai e, em ato contínuo, começou
a agredir os policiais por intermédio de empurrões. Nesse momento para se defender
os policiais militares tiveram que utilizar de técnicas do uso progressivo da força
(lançamento ao solo) e técnicas de imobilização, sendo dada voz de prisão por vias
de fato e agressão a filha do autor. Após, finalmente foi realizada busca pessoal no
autor, sendo que no momento aparentemente nada foi encontrado, porém como
este estava com um automóvel, os policiais revistaram o veículo e encontram uma
munição de calibre 38, uma faca e um canivete (todos estes materiais foram
apreendidos). Durante toda a ação policial a companheira do autor desacatou a
equipe de policiais com palavras de baixo calão, no momento da busca veicular
também os caluniou, afirmando que no interior do automóvel existia dinheiro e que
a guarnição o teria subtraído, por fim, disse ser ela a dona da munição. Como ambos
os autores alegaram serem os proprietários dos materiais apreendidos, foi dada voz
de prisão a ambos. Nesse ínterim, uma pessoa que teria sido a vítima das ameaças
e dos disparos realizados pelo autor ligou para a PM informando o que havia
acontecido que tudo se iniciou quando estava sendo agredida em uma briga de rua,
quando o autor apareceu com uma arma de fogo nas mãos, provavelmente um
revólver, e efetuou dois disparos por pensar que sua mulher (autora), estaria no
meio da confusão, ainda disse, que fora informada que o autor tinha a intenção de
atingi-la. Devido ao tumulto causado pelos autores, não foi possível localizar outras
pessoas que a vítima alegou estarem envolvidas nas agressões. Todos os autores
foram presos levados para a delegacia de plantão da cidade de Pouso Alegre/MG,
onde a ocorrência foi encerrada.
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Farmácia Municipal de Borda da Mata
atende mais de 100 pessoas todos os dias
Em maio de 2017, foram atendidas na
Farmácia Municipal de Borda da Mata
2.693 pessoas, o que significa, em média,
122 pessoas por dia, considerando os
22 dias úteis do mês. De janeiro a maio
de 2017, mais de 10 mil pessoas retiraram
seus medicamentos na Farmácia,
instalada nas dependências do Lar
Monsenhor Pedro Cintra.
Para os pacientes portadores de
diabetes e hipertensão cadastrados no
programa
Hiperdia,
a
farmacêutica Lidiani Moreira Militani
leva os medicamentos nas reuniões
organizadas pelas seis Unidades Básicas
de Saúde (Centro, Santa Rita, N S Fátima,
Santa Cruz, Cervo e Sertãozinho). Todo

mês, acontecem em média 15 reuniões,
em que cerca de 750 pacientes são
atendidos.
Desde janeiro de 2017, a Secretaria
Municipal de Saúde adquiriu quase 500
mil reais em medicamentos para
abastecimento da Farmácia Municipal
e do Pronto Atendimento, além de
materiais médico-hospitalares para as
Unidades Básicas de Saúde, Centro de
Especialidades e Pronto Atendimento.
Só no mês de junho, quase 175 mil
reais foram comprados em remédios para
a Farmácia. No dia 04 de julho, mais uma
licitação para compra de medicamentos
será realizada pela Prefeitura. De acordo
com a farmacêutica responsável pela

Farmácia Municipal, Kassandra
Pauliello, “muitos medicamentos já foram
entregues e outros estão sendo
gradativamente. A Farmácia está
abastecida e estamos atendendo a
grande demanda que temos com
precisão.”
De leites e complementos nutricionais,
a Secretaria Municipal de Saúde
comprou mais de 120 mil reais desde
janeiro de 2017. No dia 26 de junho, mais
uma licitação foi realizada para viabilizar
a compra desses itens para fornecimento
aos pacientes com necessidades
nutricionais específicas, conforme
avaliação da Assistência Social da
Secretaria.

Empresa contratada pela Prefeitura realiza manutenção
na iluminação pública de Borda da Mata

Enciumada com o fim do relacionamento, mulher agride sua exnamorada com palavras e agressões físicas no Distrito do Cervo
Compareceu na unidade Policial Militar, a vítima que declarou ser moradora do
distrito do Cervo, que se encontrava próxima ao local conhecido por bar da Xuxa,
situado no referido distrito acompanhada de seus familiares, quando a autora chegou
e muito exaltada, começou a agredi-la verbalmente dizendo: “ que se ela não fosse
dela que não seria mais de ninguém” que em ato contínuo partiu para agressões
físicas sendo preciso que as pessoas que se encontravam no local interviessem
para contê-la. O fato ocorreu no dia 25/06/2017, porém a vítima preferiu deixar o
registro para o dia posterior, o que colaborou para a não prisão da autora e foi
orientada a procurar atendimento médico para ECD (exame de corpo de delito) e
posteriormente o Fórum da Comarca para as demais providências.

Homem é preso rapidamente pela PM após
praticar assalto utilizando uma pedra como arma
A vítima compareceu à unidade da Polícia Militar com sangramentos na nuca
afirmando ter sido roubada, imediatamente a polícia iniciou as buscas, conseguindo
encontrar o autor próximo a sua residência e com o mesmo foram encontradas uma
nota de R$20,00 e duas de R$5,00. A vítima reconheceu prontamente o seu agressor
e o dinheiro que este havia lhe roubado e em busca pelo local onde se deram os
fatos, a equipe policial conseguiu encontrar ao lado de uma caçamba, a pedra
utilizada como arma que estava manchada com muito sangue, uma nota de R$100,00
e outra de R$20,00. Uma testemunha, que não pode comparecer a Delegacia, disse
que presenciou, da janela de sua casa, o momento em que uma pessoa de estatura
mediana e magra de camisa vermelha atirou uma pedra grande que atingiu a cabeça
de uma pessoa e que após esta cair ao solo, viu o autor subtrair sua carteira. Tal
relato estava alinhado com as declarações da vítima. Na sequência dos fatos, a
vítima foi encaminhada para o pronto socorro Monsenhor Pedro Cintra onde foi
constatada a lesão corporal. O autor já preso estava exaltado e muito agressivo,
ameaçava a vítima de morte e tentava chutar cadeiras que estavam em uma das
salas da unidade Policial, em dado momento disse para a vítima “daqui dois anos
estarei solto para te matar seu gay”. O preso também foi encaminhado para o pronto
socorro, conforme o que determina a lei, porém no local de atendimento hospitalar
recusou-se a ser atendido e ofendeu o médico de serviço e demais funcionários do
pronto atendimento. Diante das evidências criminais referentes ao delito, autor foi
conduzido em flagrante por crime de Roubo conforme artigo 157 do CPP e entregue
na delegacia de plantão da cidade de Pouso Alegre/MG, para as providências
cabíveis.

A Prefeitura é responsável pela
manutenção da iluminação pública do
município, para isso, contratou por
meio de licitação a empresa Eletrifica,
a qual recebe as demandas da

população e vem a Borda da Mata a
cada 15 dias para trocar lâmpadas
queimadas e questões relacionadas.
Os serviços começaram no mês de
junho. Para comunicar um ponto que

está com a lâmpada apagada, é
preciso ligar no número 3445 4902 e
informar a localização do poste com
problema (nome da rua + número +
bairro).

Saúde na Escola – Tocos do Moji
Combate ao Uso de Álcool e Droga
Em comemoração a data de 26 de
junho de 2017, de combate ao uso de
álcool e drogas, a Equipe Estratégia
Saúde da Família de Tocos do Moji,
em parceria com Policia Militar e

Psicóloga
Sirlene
Brandão,
promoveram palestras educativas na
Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior, em todos os
períodos.

O tema foi abordado de diversas
maneiras, entre elas, palestras e
dinâmica em grupo, onde os alunos
demostraram
interesse
e
participação.

Alguns momentos das
palestras:

Homem descontrolado agride a esposa após
descobrir suposta traição via celular e acaba preso
A PM foi acionada e compareceu ao bairro Santo Antônio, onde a vítima relatou
que estava em sua casa quando seu marido enfurecido começou a gesticular com
um aparelho de celular em uma das mãos indagando sobre certo conteúdo que
havia lido na rede social Facebook da mesma. Segundo as alegações do autor, um
homem desconhecido trocava mensagens amorosas com sua esposa no Facebook,
momento em que após ler as supostas mensagens, numa crise de ciúmes, perdeu o
controle, atirou o aparelho contra o rosto da mesma e em seguida começou a agredila com tapas e chutes. Que diante dos gritos, os vizinhos acionaram a PM que ao
chegar ao local teve que dominar o autor que estava bastante exaltado, sendo
utilizadas técnicas policiais de uso de força progressiva e técnicas de imobilização
para contê-lo. Diante dos fatos o autor foi preso em conformidade com a Lei 11.340
(Lei Maria da Penha) e conduzido para delegacia de polícia de plantão na cidade de
Pouso Alegre/MG.

Fundo Nacional do Meio Ambiente
O Fundo Nacional do Meio
Ambiente, criado há 27 anos, é o mais
antigo fundo ambiental da América
Latina. O FNMA é uma unidade do
Ministério do Meio Ambiente (MMA),
criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho
de 1989, com a missão de contribuir,
como agente financiador, por meio da
participação social, para a
implementação da Política Nacional do
Meio Ambiente - PNMA. O FNMA é
hoje referência pelo processo
transparente e democrático na seleção
de projetos. Seu conselho
deliberativo, composto de 17
representantes de governo e da sociedade civil, garante a transparência e o controle
social na execução de recursos públicos destinados a projetos socioambientais em
todo o território nacional. Ao longo de sua história, foram 1.443 projetos
socioambientais apoiados e recursos da ordem de 266 milhões de reais voltados às
iniciativas de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais.
(fonte: Ministério do meio Ambiente)
Leonardo Alex Biólogo/Gestor ambiental
10 - Aniversário de Criação do Fundo Nacional do meio Ambiente
12 - Dia do Engenheiro Florestal
17 - Dia de Proteção das Florestas
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CRAS de Bom Repouso e Polícia
Militar realizam palestra sobre
o Dia Internacional contra
o abuso e tráfico de drogas
A Equipe Técnica do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social,
com o apoio da Polícia Militar de Bom
Repouso, realizou no dia 23 de junho,
em comemoração ao Dia Internacional
contra o abuso e tráfico ilícito de Drogas
que é dia 26 de junho, uma palestra com
o Cabo da PM Wilkinson Weusner G. de
Castro voltada para a população do
Município.

CRAS e Secretaria de
Assistência Social de Bom
Repouso realizam Festa Junina

No dia 30 de Junho, o CRAS de Bom
Repouso, Prefeito Sebastião Ilto de
Andrade juntamente com a Secretaria de
Assistência Social realizou a festa junina
que é típica do mês quando foi realizada

quadrilha e o casamento caipira com as
crianças do CASI
(Centro de
Atendimento Sócio Infantil) e a dança
da peneira com o público da terceira
idade.

Vende-se o Supermercado “Bom Preço” em Borda da Mata - Ótima localização
Preço de oportunidade -Tratar pelo telefone:99976-2443

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

