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Carnaval 2019 em Bom Repouso

O Carnaval de Bom Repouso
este ano contou com a
apresentação da Banda Lira
João Paulo II no primeiro dia,
quando executou as
tradicionais marchinhas
brilhantemente, e nos demais
dias houve DJ na praça para
animar a noite. No Domingo
teve matinê para as crianças.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

ESF de Bom Repouso realiza
Campanha “Sexo Seguro”
antes do Carnaval
A equipe do ESF de Bom Repouso
fez antes do Carnaval na cidade a
campanha “Sexo Seguro”. “No
Carnaval é importante desfrutar, mas
divertir com consciência”, diz os
responsáveis pela Campanha e
acrescentam “Pensando sempre na
saúde de nossa população, a equipe do

ESF fez no dia 1º de Março a
distribuição de preservativos para a
segurança e o cuidado de todos.
Carnaval é alegria e essa campanha é
para previnir-se de gravidez indesejada,
HIV/AIDS, hepatites virais, sífilis além
de outras infecções sexualmente
transmissíveis.”

Polícia Militar de Bom Repouso apreende um
menor e 12 papelotes de cocaína no Carnaval
Durante policiamento no evento de
Carnaval, em Bom Repouso, a PM
visualizou o momento em que o autor
demonstrou sinais de inquietação
esboçando a intenção de deixar o
local, motivo pelo qual os Policiais
procederam a abordagem, que
durante a busca pessoal localizaram
em sua carteira 12 PAPELOTES de
substância análoga a cocaína e
diversas notas trocadas. Com essa
ação, um menor foi apreendido,
juntamente com 12 papelotes de
Cocaína.
EQUIPE: SGT PEDRO e SD BRUNO
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Carnaval 2019 – Borda da Mata – é marcado pelos Desfiles de diversos blocos
O Carnaval 2019 de Borda da Mata aconteceu conforme previsto,
com muita animação por parte dos foliões, e com o desfile de vários
blocos pelas ruas da cidade em todos os 05 dias de folia.
Com a realização da Prefeitura, que ofereceu estrutura com tendas
e banheiros químicos, e apoio da Polícia Militar, a festa começou na
Sexta-feira com os desfiles dos Blocos do Pijama e dos Corneteiros.
Logo, após houve Baile dos Corneteiros na Casa do Compadre.
No sábado, a animação ficou por conta do desfile do Bloco
Caminho do Mé, que levou mais de 1000 pessoas pelas ruas da
cidade.
No domingo, três blocos marcaram a festa de Carnaval. O
Tradicional Bloco Locomotiva da Alegria, o Bloco “Antes aqui do
que na UTI” e o Bloco do Caixão, este animado pela bateria Pura
Energia.
Já na segunda-feira, aconteceu também o desfile do já tradicional
e divertidíssimo Bloco Maria Sapatão e João Bigodão. Na segundafeira, também houve um grande baile do Bloco Caminho do Mé na
Casa do Compadre.
Para encerrar o Carnaval, na terça-feira, foi a vez do Bloco Rural
desfilar.
Além dos desfiles dos Blocos, sábado, domingo e segunda, teve
a apresentação do DJ Marcão na Praça Antonio Megale e também
nestes mesmos dias, houve show com a Banda Beth Bacana e na
terça-feira, o encerramento dos shows ficou por do Grupo
Sambroder’s Made in Brasil.
A Prefeitura agradece a colaboração de todos os foliões da cidade
e turistas que fizeram do Carnaval de Borda da Mata mais alegre e
divertido.

Alguns flashes do Carnaval:

Carnaval no Lar Monsenhor Pedro Cintra – Borda da Mata
No dia 24 de fevereiro, os idosos do Lar Monsenhor Pedro
Cintra se divertiram com a Bateria Pura Energia de Tocos do Moji
e se enfeitaram com adereços de cabeça Deda Gianesi.
“Funcionários e voluntários completaram a festa! Nosso carinho e
gratidão a todos que participaram!”, diz a Secretaria de Saúde.
Já na Sexta-feira, 1º de março, início do Carnaval, foi dia de
samba no Lar. O Grupo Sambroder’s comandou a festa neste dia.
Fotos: Cris Vieira

Supermercado
Irmãos Machado

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

A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

TRIBUNA POPULAR
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Mais um curso de Qualificação
Profissional é concluído
em Borda da Mata

Mais de 10 mil peregrinos visitaram Borda
da Mata em 2018 pelo Caminho da Fé
Durante a Assembleia Geral da
Associação dos Amigos Caminho da
Fé, em São João da Boa Vista, no dia 22
de fevereiro, foram divulgados os dados
de crescimento da rota de peregrinação
Caminho da Fé que passa por cidades
do interior paulista e Sul de Minas até
o Santuário Nacional de Aparecida/SP.
Da rota original, foram incluídos novos
ramais de partidas e, portanto, novos
municípios foram inseridos na
peregrinação que pode ser realizada a
partir de diferentes cidades. No
entanto, Borda da Mata é ponto

estratégico e passagem obrigatória de
todos os peregrinos que realizam o
caminho.
Em 2018, pelo menos 10 mil peregrinos
passaram por Borda da Mata e deixaram
aqui uma importante contribuição para
a economia do município, seja em meios
de hospedagens, alimentação, lojas e
serviços. Em relação a 2017, houve um
aumento de 25% no fluxo de peregrinos,
sendo que eles fazem a rota a pé ou de
bicicleta.
O Caminho da Fé nasceu 16 anos
atrás por um grupo de amigos,

No dia 27 de fevereiro foi concluído o curso de Eletricista Predial em Borda da
Mata. Ministrado pelo Senai, esta foi mais uma qualificação profissional
oferecida pela Prefeitura da cidade em parceria com o Funemp.

Chuva de vento derruba um
dos Ipês da Praça Antonio
Megale em Borda da Mata

No dia 25 de fevereiro, uma forte chuva de vento derrubou um dos ipês da
Praça Antônio Megale em Borda da Mata.
Ninguém se feriu com o incidente, os galhos já foram retirados pelo
Departamento de Obras e em breve um novo ipê voltará para florir na primavera.

peregrinos que percorreram estradas e
trilhas de Águas da Prata até
Aparecida. De lá pra cá, a rota passou
de 35 municípios integrantes para 56,
muitas
pousadas
e
outros
empreendimentos surgiram. As
prefeituras são as principais parceiras
da associação na manutenção por meio
de contribuições, pois trabalham em
parceria para que a sinalização, logística
e comunicação aconteçam durante toda
a extensão das estradas. Borda da Mata
participa do Caminho da Fé desde a
criação da rota.

Peregrinos passando por Borda da Mata

Profissionais da Saúde Municipal de Borda
da Mata participam de capacitação para
atendimento de urgências e emergências
Médicos, enfermeiros e técnicos da
Secretaria Municipal de Saúde, divididos
em duas turmas, participaram no dia 26
de fevereiro, do treinamento sobre
“Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e
Parada Cardiorrespiratório (PCR)”, em
Jacutinga. O objetivo é a atualização
profissional das equipes que atuam nos
atendimentos às urgências e
emergências. De Borda da Mata,
participaram os médicos, enfermeiros e
técnicos da Estratégia Saúde da Família
e também as equipes de enfermagem do
Pronto Atendimento e Epidemiologia.
O curso faz parte de um ciclo de
treinamento que o Instituto Social Saúde
Resgate à Vida (ISSRV), organização que
assumiu o complexo de saúde de Borda
da Mata, está promovendo. “Investir na
capacitação dos colaboradores é
essencial para garantirmos que os
pacientes sejam bem acolhidos, recebam

um atendimento de qualidade, e para
garantir que o paciente sobreviva sem
sequelas. Os resultados refletem em uma
Saúde Pública mais eficiente e
humanizada para todos”, afirma o
presidente do ISSRV, Dr. Ricardo
Emiliano Rodrigues Sanches. Para a
Secretária Municipal de Saúde em Borda
da Mata, Rosaly Esther, “a capacitação
constante dos profissionais é essencial
no projeto de reabertura do hospital para
atender a população do município com
qualidade e de maneira humanizada.
Além disso, os profissionais que atuam
diretamente nos bairros também
receberam o treinamento para aprimorar
a aptidão em atender sempre da melhor
maneira.”
O médico Rafael Lahiri Namur, que
atua na UBS do bairro Santa Cruz em
Borda da Mata, aprovou o treinamento.
“Foi uma excelente experiência.

Recomendo, e digo que valeu muito,
aprendemos muito sobre esse tema de
grande relevância que é o PCR/IAM”,
destacou o doutor da Estratégia Saúde
da Família.
O curso foi ministrado pelo médico Dr.
Heleson de Castro, que na ocasião, falou
sobre os protocolos mundiais
preconizados pela Associação
Americana, referência em diretrizes na
área. “A gente sabe que a PCR (parada
cardiorrespiratória) acomete muitas
pessoas no mundo. Por isso, estar bem
treinado, saber exatamente o que fazer
nesses casos, de forma rápida, melhora
as chances de sobrevida do paciente e
pode salvar vidas”, explicou. Além das
apresentações teóricas, a capacitação
também conta com “estações de
treinamento práticas”, com a utilização
de bonecos para a simulação da rotina
de atendimento.

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

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

Capacitação
para urgências
e emergências

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

TRIBUNA POPULAR
COMPLETA 22 ANOS
NESTA EDIÇÃO
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Bom Repouso realiza com sucesso festa em prol ao Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre
O clima de gratidão e solidariedade
uniu as comunidades de Pouso Alegre e
Bom Repouso na festa em prol ao
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL) no dia 24 de fevereiro. O evento
contou com a presença dos membros do
Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí
(FUVS), presidente José Walter da Mota
Matos, vice-presidente Eliéser Castro e
Paiva e conselheiro Lucas da Silveira.
“A palavra que resume meu sentimento
neste momento é gratidão. Essa festa
alcançou muito sucesso e contagiou
outras cidades que também vão realizar
eventos para ajudar nosso Hospital.
Muito obrigado ao povo de Bom
Repouso”, agradeceu o presidente da
FUVS.
A festa também contou com as
presenças ilustres do prefeito de Pouso
Alegre Rafael Simões e do deputado

estadual Dr. Paulo Valdir. “O nosso
Hospital precisa muito de pessoas como
o seu Benedito que fazem a diferença em
nossa sociedade. Conte com minha luta
e trabalho na Assembleia de Minas em
prol da saúde de Bom Repouso, Pouso
Alegre e região”, discursou o deputado
Dr. Paulo.
Durante o evento foram realizados
shows ao vivo durante todo o dia, leilão
com mais de 200 cabeças de gado,
barracas com comidas típicas e o sorteio
beneficente duas motos 0km às 17h no
barracão que sediou as festividades no
município. Os ganhadores das motos
foram Elton José Rocha, do bairro Boa
Vereda em Bom Repouso e a empresa
Marvim de São Paulo.”A festa
encabeçada pelo seu Dito contagiou a
todos da comunidade e realizamos esse
grande evento que vai ajudar muito o
Hospital Samuel Libânio. Não tenho

palavras para agradecer a ajuda de
todos”, disse o prefeito de Bom
Repouso, Messias Crispim Brandão.
O organizador da festa, Benedito
Andrade dos Santos, mais conhecido
como Dito do Celso, e o prefeito de Bom
Repouso, Messias Crispim Brandão,
receberam placas do Conselho Diretor
da FUVS em homenagem ao trabalho
realizado na cidade. “O povo ajudou
com vontade e de coração aberto nesta
festa. Agradeço as pessoas das cidades
vizinhas que ajudaram muito nosso
evento. Fico emocionado com esse
momento e não tenho nem palavras para
agradecer todos que ajudaram para que
desse tudo certo e agente pudesse
ajudar o Hospital que precisa tanto”,
agradeceu seu Dito do Celso.
A festa, que contou a animação dos
apresentadores da rádio Educativa
Univas Zé Batista e Francisley Jr, não

teve cunho político ou religioso e o
objetivo principal foi o auxílio ao
Hospital Samuel Libânio, que passa por
momento financeiro complicado devido
à falta de repasses do governo estadual.
“Hoje as famílias se reuniram para ajudar
o nosso Hospital. Quero agradecer a
população de Bom Repouso que
abraçou e abraça a causa do Hospital
Samuel Libânio com tanto carinho. É um
momento de felicidade para todos nós”,
comemora Lucas Silveira.
A cidade de Bom Repouso é um
verdadeiro exemplo de solidariedade. Em
novembro do ano passado, o município
fez a doação de R$8.500 mil ao Hospital,
sendo que em junho já havia doado R$55
mil. “O que essas pessoas estão fazendo
pelo nosso Hospital não tem explicação.
São pessoas que abraçaram essa causa
de alma e coração. Esse ato de
solidariedade é lindo e deixa todos os

participantes emocionados. A
comunidade de Bom Repouso está de
parabéns”, disse Elieser, vice-presidente
da FUVS.
O Hospital das Clínicas Samuel Libânio
(HCSL) é um Hospital Universitário,
privado, filantrópico sem fins lucrativos.
Atualmente, o HCSL atende a 153
municípios com uma população estimada
em 3 milhões habitantes. ”É um prazer
estar aqui na nossa querida Bom
Repouso nessa festa em prol do nosso
Hospital. Sempre digo e repito que
nosso Hospital é a grande nave mãe de
saúde do sul de Minas e todos nós
precisamos trabalhar e lutar para mantêlo em pé. Que esse gesto de Bom
Repouso sirva de exemplo para outras
cidades”, ressalta o prefeito de Pouso
Alegre, Rafael Simões.
Fonte: FUVS

Nova instalação do Sicoob é inaugurada em Bom Repouso
Fotos: Gazeta do Vale

No dia 11 de Fevereiro foi
inaugurada a nova instalação do
Sicoob Credivass em Bom
Repouso. A solenidade de
inauguração contou com a
presença de várias autoridades,
parceiros e associados da Sicoob
Credivass. Após a execução do
Hino Nacional Brasileiro foram
convidados o Prefeito, Messias
Crispim Brandão e o Sr. Roberto
Machado Mendes de Barros Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob
Credivass para o descerramento
da faixa. A nova instalação da
agência do Sicoob Credivass em
Bom Repouso está localizada na
Rua Alameda José da Silva
Brandão, 435, centro de Bom
Repouso.
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Cidadão é preso por tráfico
de drogas em Borda da Mata
Durante operação Batida Policial no bairro Santo Antônio, nesta cidade, próximo
a um local em que a equipe tinha acabado de receber uma denúncia de venda de
drogas via 190, foi visualizado pela equipe na calçada de uma casa, um cidadão
entregando algo para um casal, que após receber tal produto saiu rapidamente do
local entrando em uma estrada de terra. A equipe de policiais estava visualizando o
sentido da direção tomada pelo casal, conseguindo efetuar sua abordagem e localizar
com o homem 02 papelotes de cocaína. Perguntado a origem da referida droga, o
casal respondeu que acabara de comprar a referida droga do cidadão que fora visto
pela equipe. Diante do exposto a equipe avistou o autor que vendera a droga ao
casal sentado na calçada para fora de sua casa, sendo realizada sua abordagem e
lhe dado voz de prisão por tráfico de drogas. O autor foi conduzido preso até o
quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência e tomada as providências de
praxe pelo referido crime.

Passageiro de ônibus
intermunicipal é preso por
tráfico de drogas em Borda da
Mata durante o carnaval 2019

A Polícia Militar, durante realização de operações para garantir a segurança dos
foliões do Carnaval 2019 em Borda da Mata, realizou abordagem a um ônibus da
viação Gardênia que vinha de Pouso Alegre para este município, e neste, um
passageiro que estava em atitude suspeita foi abordado e submetido à busca pessoal,
sendo localizado no interior de uma bolsa que ele portava, acondicionados dentro
de uma carteira, 17 unidades de comprimidos de “ecstasy”, além de R$286,00 em
espécie com procedência duvidosa. O cidadão assumiu a propriedade da droga e
relatou que reside em Pouso Alegre, e que tais entorpecentes seria para distribuir
para seus amigos e demais foliões no carnaval em Borda da Mata. O autor recebeu
voz de prisão e foi conduzido até o quartel PM, onde foi realizado o registro da
ocorrência e tomada as providências de praxe pelo referido crime.

Condutor inabilitado e veículo
em má estado de conservação

Durante operação batida policial, a equipe de Policiais Militares, abordou o
condutor de uma motocicleta, sendo-lhe solicitado as devidas documentações,
porém o condutor informou a equipe que era inabilitado, apresentando somente o
CRLV 2018. Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se que o condutor de
fato era inabilitado. Durante verificação na motocicleta, foi identificado pela equipe
que o pneu traseiro estava extremamente gasto, ultrapassando a margem de
segurança. Foi dado tempo hábil ao condutor para sanar tal irregularidade, porém o
mesmo disse que não tinha condições no momento, uma vez que era final de semana
e as lojas estariam fechadas. Não foi possível liberar o veículo uma vez que devido
ao tempo chuvoso, vias molhadas e escorregadias, o veículo não oferecia condições
de segurança para circulação, motivo pelo qual foi removido ao pátio credenciado
do DETRAN/MG e lavrados os devidos AITs.

Veículo removido por
licenciamento em atraso

Durante operação “blitzen” de trânsito, foi abordado um automóvel e ao ser
solicitado ao condutor as devidas documentações conforme Código de Trânsito
Brasileiro, foi apresentada documentação em atraso (CRLV 2017), sendo consultado
via sistema informatizado, constatando tal atraso. Diante do ocorrido, foi tomada a
medida administrativa conforme o CTB, sendo o veículo removido e lavrados o
devido AIT.
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1ª etapa do Circuito das Malhas de MTB
2019 é realizada no Distrito do Cervo
No dia 10 de fevereiro, no Distrito
do Cervo, aconteceu a 1ª etapa do
Circuito das Malhas de MTB 2019.
Te v e 2 5 0 c i c l i s t a s i n s c r i t o s ,
oriundos de diversas cidades do
estado de SP, MG e RJ.
Foram 02 percursos: Pro (45 km) e
Sport (30 km).
Os cinco primeiros na Pro foram:
1º- Luiz Miguel, de Maria da Fé; 2ºIvan Gomes Ferrari, de Mogi Guaçu;
3º - Paulo Henrique Marinho, de
Cambuí; 4º - Gustavo da Silva
Teixeira, de Três Corações e Diego
Squilace de Espírito Santo do
Pinhal.
A segunda etapa será em Ouro
fino no dia 19 de maio de 2019. A
terceira, em Jacutinga, no mês de
agosto e a quarta em Inconfidentes,
no mês de Outubro.
A organização agradece as
malharias
do
Cervo
que
patrocinaram o evento, agradece
também ao Clube de Campo Status
por ceder o espaço para o evento.
Por fim agradece a Prefeitura de
Borda da Mata e a Prefeitura de
Senador José Bento, por terem,
cada uma delas, disponibilizado
uma ambulância para auxiliar no
evento.

Vilton Sampaio, ciclista
de Borda da Mata, 5º
colocado na categoria
over 50

Lucas Bento, 3º colocado e Luiz
Carlos Mendes 5º colocado, na
categoria pro, -sub 25 (ambos de
Borda da Mata)
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Secretaria de Saúde de Senador
José Bento em parceria com a
Polícia Militar realizam passeata e
blitz educativa com os alunos da
Escola Municipal contra a Dengue
O principal objetivo desta ação
é alertar a população sobre a
importância de prevenir e combater a
dengue, através principalmente da
eliminação de objetos velhos do quintal
que acumulam água e servem de
ambiente para a reprodução do mosquito
transmissor da doença.
A Vigilância em Saúde de Senador José

Bento agradece a Polícia Militar pela
parceria na ação e pede a todos que
possam ajudar a eliminar os potenciais
criadouros do mosquito, realizando
simples ações, como tampar as caixas
d’água, lavar os bebedouros de animais,
virar garrafas de boca para baixo, enfim,
eliminar todos os recipientes que
possam acumular água.

Dia Internacional da Mulher – Tocos do Moji
No dia 08 de Março, data em que se
comemora o Dia Internacional da Mulher,
a Prefeitura de Tocos do Moji através
do Departamento Municipal de
Assistência e Promoção Social –
DEMAPS e do Centro de Referência de
Assistência Social- CRAS, prestou
homenagem às mulheres que participam
dos Grupos de Convivência e do
Programa de Atenção Integral à Família

– PAIF.
Na manhã de sexta-feira, aconteceu
uma Palestra motivacional com a
Psicóloga Rosa Maria de Lima, na sede
da Câmara de Vereadores, com a
presença de 60 mulheres. A Psicóloga
enfatizou o resgate do papel da mulher
na família e na sociedade e a Enfermeira
do ESF (Estratégia de Saúde da Família)
falou sobre a saúde da mulher.

O Chefe do DEMAPS Ronaldo José
Leandro parabenizou as mulheres
presentes em nome do Prefeito
Municipal que não pode estar presente.
Ao final da Palestra teve um bolo
comemorativo e cada uma das
participantes recebeu um cartão.
Adriana Costa
Tocos do Moji

Palestra Motivacional no Dia Internacional da Mulher

Passeata contra
a Dengue em
Senador José
Bento
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Carnaval 2019 em Tocos do Moji comemora 10 anos do Bloco Chuchu Beleza
O Carnaval 2019 em Tocos do Moji
mesmo sendo junto com as águas de
março, superou as expectativas com
muitos foliões que dançaram e cantaram
as marchinhas com (Os Turrões) e se
contagiaram com a Master Banda Show,
além de curtirem o grande desfile do
Bloco Chuchu Beleza, que este ano

comemorou o aniversário de dez anos.
Iniciou-se no dia 1º de março, Sextafeira, as tradicionais marchinhas com
Os Turrões, seguida com som eletrônico.
No Sábado e Domingo às 21h, os foliões
dançaram e cantaram com Os Turrões,
seguidas quatro noites ao som
contagiante da Banda Master Show que

interpretou vários ritmos, desde o
sertanejo ao axé com todo suingue das
músicas baianas.
Na Segunda-feira o “Bloco Chuchu
Beleza” trouxe para a avenida o enredo
“Dez anos de Chuchu Beleza”
homenageando os dez anos do Bloco
Beleza, o samba enredo foi puxado pela

cantora Raquel Tobias acompanhado
pelos músicos, Miqueias do cavaco e
Rafael Toledo, violão ao som da bateria
PURA ENERGIA do mestre Nino, num
desfile com belas fantasias e carros
alegóricos do carnavalesco DINHO e
seus auxiliares. Foi um verdadeiro
carnaval familiar, onde muitas famílias

com seu bloco formaram várias alas do
bloco Chuchu Beleza.
Agradecimentos: A Prefeitura e Câmara
Municipal, a Polícia na pessoa do
Sargento Dayvid Roges Vieira pelo
incondicional apoio e a todos que direta
ou indiretamente estiveram envolvidos
neste evento.

Veja os principais momentos do Carnaval:

G R Á F I C A E J O R N A L T R I B U N A P O P U L A R - TELEFONES:(35)3445-2130/9-9910-8233

