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bairro São Francisco esse aumento deve chegar a 560%
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Aniversário
Benedito Zacarias

Nossas  palavras,
diante de ti  são
apenas detalhes.
Sua beleza para nós
é incomparável, an-
tes do senhor dizer
que é exagero da
nossa parte,
já lhe adiantamos
que isso é uma
opinião e um
sentimento nosso!
Portanto, para nós o
senhor é o anjo que
sempre pedimos a
Deus!
Um dia, Deus tirou
do céu, a estrela
mais brilhante! Do mar a pérola mais bonita, dos anjos,
o sorriso mais lindo.

E de tudo isso ELE fez uma pessoa maravilhosa!

Feliz Aniversário!
De sua esposa, filhos, netos e bisnetos!

Bueno Brandão sedia o 47º
Circuito Brasileiro de

Cicloturismo
“A região do sul de Minas é muito favorável para a prática da

modalidade e o número de participantes na região vem crescendo
bastante”, diz Gláuber Santos, de Borda da Mata e organizador do

Circuito Brasileiro de Cicloturismo.

No dia 27 de Abril, Bueno Brandão
recebeu a 47ª edição do Circui to
Brasileiro de Cicloturismo, esta foi a
terceira vez que a cidade recebeu o
evento. Os ciclistas percorreram 36
quilômetros por estradas repletas de
belas paisagens.

“A etapa de Bueno Brandão agradou
a todos. Os participantes, cerca de 300,
ficaram satisfeitos com a organização e
com a receptividade que tiveram. O
percurso apresentou um certo grau de
dificuldade, devido  ao  relevo
montanhoso. Mesmo assim, agradou os
ciclistas por propiciar um contato com a
encantadora paisagem, ainda mais por
incluir no trajeto uma parada em uma das
mais belas cachoeiras do município, a
cachoeira dos Luís”, diz o organizador
Gláuber, que é de Borda da Mata.

A vinda dos ciclistas promove uma
maior ocupação na rede local de hotéis
e pousadas e um maior movimento nos
restaurantes e afins.

O evento agradou também a
população, não só pela surpresa em ver
o grande número de participantes
provenientes de tantas cidades
diferentes, como pela energia
contagiante e alto astral dos ciclistas,
po r sua civilidade e pelo espíri to
esportivo.

“Diante disso, constata-se que os
benefícios do evento não se restringem
à divulgação de Bueno Brandão como
um destino turístico. Também é relevante
o exemplo de vida saudável, cidadania e
cultura que a população recebe, por ter
a oportunidade de estar em contato ou
simplesmente observar tais qualidades
presentes no comportamento dos
participantes” diz Gláuber.

“Através do evento, houve também a
arrecadação de alimentos não perecíveis,
doados à unidade da APAE local, o que,
além de ser um ato de grande valia para
a entidade, é mais um bom exemplo que
os moradores presenciam”, comenta
Fernanda Lodi , responsável  pelo
Departamento de Turismo de Bueno
Brandão.

 “A região do sul de Minas é muito
favorável para a prática da modalidade
e o número de participantes na região
vem crescendo bastante”, diz Gláuber
Santos, organizador do Circui to
Brasileiro de Cicloturismo.

 A próxima etapa acontecerá no dia 18
de maio, em Santana de Parnaíba, região
metropolitana de São Paulo.

As fotos e informações do evento
podem ser encontradas no site:
www.circuitodecicloturismo.com.br

Evento em Bueno
Brandão

Secretaria de Saúde realiza evento de controle
à hipertensão na Praça em Borda da Mata

Durante todo o dia 08/05, as pessoas
que passaram pela Praça Nossa
Senhora do Carmo, no Centro de Borda

da Mata puderam participar  da
campanha de controle à pressão alta e
fazer o cartão do SUS. Enfermeiras,

técnicas e agentes de saúde atenderam
a popu lação, deram informações e
aferiram a pressão arterial.

Borda da Mata recebe monumento
do Cristo Ressuscitado para reforçar

turismo religioso no município
Com quatro metros de al tura, o

monumento do Cristo Ressuscitado
fo i  co locado  pel a Prefei tu ra de
Borda da Mata no trevo da Avenida
João  Olivo  Megale com a rodovia

MG 290 no início de maio de 2014.
De  a co rdo  c om  o  pr ef ei to

Edmundo, a escultura tem a função
de incrementar o turismo  religioso
no município  e acrescenta que a

es co lha da ima ge m do  Cr is to
Ressuscitado e não da padroeira do
município é em respeito a todas as
religiões existentes, pois todos são
cristãos.

Imagem do Cristo Ressuscitado na entrada de Borda da Mata

Psicóloga fala sobre o dia dedicado à
luta antimanicomial, 18 de maio

A psicóloga responsável pelo serviço
de Saúde Mental da Prefeitura de Borda
da Mata, Maria Amélia Gouvea
Guilherme, esclarece sobre a lu ta
antimanicomial e a data dedicada ao
tema, 18 de maio.

O tema deste ano é “a cidade que
queremos, seja feita nossa vontade”.
Esta data simboliza a reafirmação dos
direitos dos portadores de transtornos
mentais a um t ratamento digno,
humanizado, proporcionando-lhes a

possibilidade do exercício de cidadania
de qualidade.

A saúde mental juntamente com as
equipes da saúde da família, realizará
durante o mês de maio vários encontros
denominados “Tecendo Saúde” com o
objetivo de tecer uma rede de apoio e
inserção social dos doentes mentais do
município.

Estes encontros “Tecendo Saúde”
visam refletir sobre quais as alternativas
em nosso município para as pessoas

que, em algum momento  de sua
existência, se deparam com o fenômeno
do enlouquecimento em si, na família
e na comunidade.

Adoecer de um transtorno mental e
tão  natu ral  quanto  os dizeres do
verso do poeta Caetano Veloso “de
perto ninguém é normal”. É preciso
repensar  o  cu idado  com esses
semelhantes, respei tando  as
diferenças e ao  mesmo tempo
combatendo o preconceito.

“O marketing não é uma varinha mágica que
faz o lucro surgir com um leve toque”.

Gilclér Regina
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Secretaria da Saúde e Departamento
de Esporte de Borda da Mata realizam

Caminhada da Saúde toda semana
Entre as vantagens da caminhada,

estão a melhora da ci rculação e a
atividade do coração, além de diminuir
os riscos de problemas cardíacos, reduz
gorduras localizadas e é excelente para
quem é sedentário e quer começar um
programa de exercícios. Com a
caminhada, o risco de lesão é pequeno,
já que a atividade é de intensidade baixa.
Por isso , o  evento realizado  pela

Secretaria de Saúde e Departamento de
Esporte em Borda da Mata, “Caminhada
da Saúde” tem reunido cada vez mais
participantes.

O ponto de partida é na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, onde as equipes do
programa Estratégia Saúde da Família
realizam aferição de pressão arterial e a
professora de Educação física, Rosi
Chicano e a diretora do Departamento

de Esporte, Regina Moreira, ministram
alongamentos, em seguida, todos saem
em caminhada pela Avenida João Olivo
Megale até o Clube de Campo, onde
participam de atividades f ísicas e
recreação.

A Caminhada acontece toda quarta-
feira e é destinada a toda a população,
principalmente hipertensos, diabéticos
e terceira idade.

Caminhada da Saúde em Borda da Mata

Cartão do SUS vai ser
obrigatório para todos que

utilizam os serviços da Saúde
Pública à partir de 30/05/14

A Secretaria de Saúde de Borda da
Mata informa a todos os usuários do
Sistema Único de Saúde a importância
de fazer ou atualizar o cartão do SUS,
po is a part ir de 30 /05 /2014, a
apresentação do documento  será
obrigatória para todos os atendimentos,
como consultas, exames, retirada de
medicamentos na farmácia municipal,
inclusive para atendimentos de urgência
e emergência no Pronto Atendimento,
não apenas no município, mas em todo
o Brasil.

A mudança se faz necessária por conta
da atualização do sistema de atenção
básica (SIAB) em transição para o E-
SUS, com isso, as agentes comunitárias
de saúde estão cadastrando novamente
todas as famílias.

O cartão é gratuito e de fácil adesão.
O individuo que não providenciar o
cartão do SUS ficará sem o  novo
cadastro  pela equipe de saúde da
famíl ia, impossibil itando  e/ou
dificultando o atendimento dentro da
saúde pública.

“Há empresas que não fazem sucesso por causa do óbvio: não anunciam. Há vendedores que
não vendem por causa do óbvio: não visitam. Em resumo: seja ousado para atravessar o sinal

vermelho da vida, mas esteja atento para não levar batida no verde.” Gilclér Regina
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Time de
futebol

Uz‘Yndios
de Borda
da Mata

participará
de três

campeonatos
na região

O Time de futebol  UZ‘Yndios
de Borda da Mata, que tem
representado a cidade na região,
participando de vários
campeonatos, mais uma vez foi
convidado para participar de três
que serão realizados em breve.
Os eventos em que a equipe vai
participar são: Campeonato de
Fu tebol  do  Distr ito dos
Fernandes em Tocos do Moji;
Campeonato Intermunicipal de
Tocos do Moji e Campeonato
Intermunicipal de Senador José
Bento.

“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.
Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias

vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Agora sob nova Direção

Prefeitura de Borda da Mata
 arboriza entrada da cidade

A entrada de Borda da Mata sentido Pouso Alegre foi arborizada pela Prefeitura
 com 95 palmeiras as margens da Rodovia MG 290.

Campanha contra gripe em Borda da Mata deve imunizar pelo menos quatro mil pessoas
De acordo com a Secretaria de Saúde

de Borda da Mata, em 15 dias, 2.467
pessoas foram vacinadas contra a gripe.
Apenas no dia D da campanha, realizado
durante todo o dia 26/05 no Centro
Médico, quase 800 pessoas fo ram
imunizadas. A meta é imunizar pelo
menos 80% da população alvo, sendo
crianças de 6 meses a até  5 anos, maiores
de 60 anos, profissionais da saúde,
pessoas com doenças crônicas,
gestantes e mulheres até 45 após o parto.

Com a campanha, Secretaria de Saúde
de Borda da Mata tem como meta
imunizar pelo menos 80% do público
alvo da campanha, cerca de quatro mil
pessoas. A campanha foi prorrogada
pelo Ministério da Saúde em todo o
Brasil porque a meta ainda não foi
atingida em vários municípios.

A escolha dos grupos prioritários
segue recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS), e o governo
brasileiro se baseia em estudos que
apontam que a vacinação pode reduzir
entre 32% e 45% o  número de
hospitalizações por pneumonias e de
39% a 75% a mortalidade por
complicações da influenza.

A campanha foi prorrogada pelo Ministério da
Saúde em todo o Brasil porque a meta ainda

não foi atingida em vários municípios.
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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

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

Vagas nas creches de Borda da Mata
aumentam 402% em cinco anos

A Creche Madre Tereza de Saldanha
atende 216  crianças e o Cemei
Professora Ana Maria Cabral dos Santos
atende 186 crianças. No total são 402
crianças sob os cu idados das
professoras e moni toras da Rede
Municipal de Educação de Borda da
Mata. Enquanto que, no início de 2009,
apenas 79 crianças tinham vaga na
Creche, o que dificultava a possibilidade
de trabalho das mães. Com a ampliação
da Creche e construção do Cemei em

2012, as vagas cresceram
consideravelmente, 402%.

Enquanto  as crianças estão em
período integral nas inst itu ições
municipais, as mães trabalham nas
empresas do  município. São 125
pequenas, médias e grandes empresas
de Borda da Mata diretamente
beneficiadas com o serviço de creche,
são exemplos as mães de 24 crianças,
funcionárias da Tecelagem Damata.
Ou tras 15 crianças são  f ilhas de

funcionárias da Anatex. Entre as
costureiras da Lua Cheia, 13 têm filhos
que estudam na Creche ou Cemei. Outras
31 crianças são filhas de mães que
trabalham como domésticas.  Empresas
de todos os seguimentos empregam
mães com filhos nas creches municipais

Com a construção de mais um Cemei
no bairro São Francisco, mais crianças,
mães e empresários serão beneficiados
diretamente com o serviço do município
e o aumento de vagas vai chegar a 560%.

Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos atende 186 crianças

Creche Madre Tereza de Saldanha atende 216 crianças

Departamento de Assistência
Social de Borda da Mata

informa: famílias carentes têm
direito a telefone popular e

desconto na conta de luz
O telefone popular está disponível

para famílias de baixa renda que ganham
por mês até meio salário mínimo por
pessoa ou até três salários mínimos no
total, inscritas no Cadastro Único do
Governo Federal. Trata-se de uma linha
de telefone fixo com tari fas mais
baratas, o custo é de R$ 15,00 por mês
e tem direito a 90 minutos de ligações
para outros telefones fixos na mesma
cidade.

Já a tarifa social de energia elétrica
segue os mesmos critérios para adesão.

O desconto varia de acordo com o
consumo, por exemplo, para consumo
de até 30 kWh, o desconto é de 65%.
Se o consumo é de 31 KWh a 100 kWh,
o desconto é de 40%. Para consumos
de 101 KWh a 220 KWh, há desconto
de 10%.

Qualquer dúvida quanto aos
programas, a pessoa deve entrar em
contato com a gestora do Programa
Bolsa Família, Selma Moreira, no
Departamento de Assistência Social em
Borda da Mata.

Atletas de Borda da Mata
participam de campeonato de
futebol em Poços de Caldas

A equipe de jogadores do Forcraques,
comandada pelo técnico José Sebastião
Filho “Brinquinho” participou da 15ª
Danone Copa das Nações em Poços de

Caldas no sábado, 10/05/2014.
A etapa Poços de Caldas aconteceu

nos dias 10 e 11 de maio. A final nacional
será na cidade de São Paulo em junho.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

“É melhor ser o primeiro do que ser o melhor,
mesmo porque o segundo é o primeiro dos

últimos.”Gilclér Regina

Anuncie Aqui
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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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Prefeito Edmundo realiza inauguração da Praça Monsenhor José
Eugênio da Fonseca no Bairro São Judas Tadeu em Borda da Mata
Na noite de 10/05/2014, a Praça

Monsenhor José Eugênio da Fonseca
no  bairro  São  Judas Tadeu  fo i
inaugurada pelo prefeito Edmundo
Silva Junior. A missa solene na Igreja
do  bairro  foi  presidida pelo
Monsenhor Vonilton. Logo após a
missa, na solenidade de inauguração,

a vida de José Eugênio da Fonseca foi
relembrada e homenageada. O
descerramento da placa foi realizado
pelo  Prefei to  Edmundo e pelo
Monsenhor Voni lton. Vereadores,
secretários municipais, autoridades
militares, representantes religiosos e
a população participaram do evento.

A escolha do nome da Praça partiu
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo
e Comunidade São Judas Tadeu, e
com o apoio da Prefeitura, a obra
projetada pelo  arqu i teto  José
Augusto da Costa, eterniza o nome
do  Monsenhor José Eugênio da
Fonseca, tão  importante para o

desenvolvimento do bairro.
Em Borda da Mata, Monsenhor José

Eugênio sucedeu Monsenhor Pedro
Cintra, exerceu seu paroquiato no
período de fevereiro de 1985 a janeiro
de 1990. Na época, Padre José Eugênio
fo i quem lançou as sementes da
Comunidade São Judas Tadeu, onde

celebrava missa mensal em diversas
casas, despertando  assim nos
moradores daquele setor da cidade
que despontava como um grande
bairro, a consciência da necessidade
de fo rmar uma nova comunidade,
desmembrando-o  da Comunidade
Nossa Senhora Aparecida.

Veja os principais flashes da solenidade de inauguração:

ANUNCIE NO JORNAL TRIBUNA POPULAR
2000 EXEMPLARES

DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE.
O preço é t ão pequeno, que quase não dá p ara ler.
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Amesp realiza 150ª Geral de
Municípios em Senador José Bento

No dia 30 de abril,  a Amesp se
reuniu em Senador José Bento. Foi
a 15 0 ª As sem bl éia  G era l  de
Mu ni cíp io s da mi cro re giã o  do
Médio Sapucai.

A AMESP é uma associação dos
municípios da microregião do médio
sapucaí. Nesta assembléia estiveram
presentes prefeito s e autoridades da
região.

Reunião em
Senador José
Bento

Campeonato Intermunicipal de
Futebol Distrito Fernandes em  Tocos
do Moji começa dia 25 de maio
Por acreditar  na  capacidade  do

Esporte  como  fonte  de entretenimento
e inclusão social e, por entender que este
seja fonte de uma vida saudável; tanto
para praticantes quanto para os
espectadores,  convidamos  a  todos
para  o  início  do  Campeonato

Intermunicipal no dia  25 de maio  no
Distrito Fernandes à partir das 14 h.

Organização: Liga Esportiva
 Distrito Fernandes

Apoio: Prefeitura e Câmara
Municipal de Tocos do Moji

Departamento Esporte e Cultura

Time do Bogari de Borda da Mata
comemora 10 anos de existência

No dia 1º de maio, o time do Bogari
Fu tebol Clube de Borda da Mata
comemorou seus 10 anos de existência.
Para festejar esta data foi organizada no
Clube de Campo, uma confraternização
e uma partida de futebol em que reuniu
atletas que estão atuando no momento
na equipe contra os jogadores que já

participaram do Bogari, incluindo os da
primeira partida, há 10 anos.

Durante o evento, os responsáveis
pela equipe distribuíram premiações
como medalhas e troféus aos atletas que
compareceram, e  logo após o jogo,
puderam saborear  um grandioso
churrasco.

Time do Bogari - 10 anos de existência

DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Dois homens são presos por
tentarem arrombar lanchonete

em Borda da Mata
No dia 24 de abril, a PM de Borda da Mata, foi informada, via 190, de que haviam 02

indivíduos tentando arrombar a Lanchonete do Duílio. Imediatamente, a PM deslocou
até o local onde constatou que a porta estava parcialmente arrombada, porém, não
havia ninguém no local. Durante rastreamento a Polícia deparou com dois indivíduos
suspeitos próximos ao local sendo que os mesmos foram abordados e posteriormente
confessaram a autoria do delito. Os autores foram presos e apresentados na Delegacia
de Polícia.

Homem é conduzido à
Delegacia de Polícia após

ser pego com drogas
No dia 30 de abril,  a PM se encontrava realizando patrulhamento, momento em que

suspeitou de um indivíduo que se mostrou bastante nervoso ao avistar a PM. Du-
rante abordagem foi encontrado uma pequena porção de maconha embrulhada em
um plástico sendo que o autor confessou ser usuário de Drogas. Diante da situação
a droga foi apreendida e o autor conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Pedreiro de 47 anos se suicida
na cozinha de sua residência

No dia 28 de abril, a PM foi informada, via 190,  de que um cidadão havia cometido
suicídio. No local a vítima J.B.L de 47 anos de idade, pedreiro, foi encontrado na
cozinha de sua residência  já sem vida pendurado com uma corda no pescoço. Em
contato com os familiares, ninguém soube informar o que teria levado o mesmo a
cometer suicídio. A perícia técnica esteve no local e realizou varredura em toda
residência a qual permaneceu inviolada até sua chegada. O corpo foi liberado para a
Funerária e levado ao IML na cidade de Pouso Alegre.

Jovem de 25 anos é preso após
furtar bicicleta motorizada no

bairro São Judas Tadeu
No dia 03 de maio, a PM de Borda da Mata prendeu o autor F.C.S., de 25 anos de

idade, o qual havia furtado uma bicicleta motorizada. O autor havia pego a referida
bicicleta no bairro São Judas e foi encontrado na MG 290 momento em que deslocava
para a cidade de Pouso Alegre onde provavelmente iria trocá-la por drogas.

Vem aí, o
evento que
vai mexer e
tocar você
profunda-
mente no

Distrito do
Sertãozinho
em Borda

da Mata. O
evento vai
ser no dia
12 de julho
no Espaço
Alternativo

Indepen-
dente.
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Zona Rural de Bom Repouso recebe diversas

obras na atual administração municipal

A Prefeitura de Bom Repouso, além das obras no perímetro urbano, aquisição de equipamentos, também tem dado
atenção especial a zona rural do município. Para isso, utilizando os quatro caminhões adquiridos com recursos próprios, o

que veio do Governo Federal, a Patrol também do PAC2, está realizando diversas obras como pontes, com a da foto acima da
Ponte da Boa Vereda do Meio e manilhamentos(foto acima é no bairro Boa Vereda de Cim

a e ainda alargando e cascalhando diversas estradas rurais.

CRAS de Bom Repouso
comunica que está fazendo
carteirinha para transporte

intermunicipal gratuito para
idosos e pessoas com deficiência

O CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) de Bom Repouso
comunica a todos os idosos acima de 65
e pessoas com deficiência, que à partir
de agora com a aprovação da Lei Nº
21121 DE 03/01/2014 assegura ao
idoso  e a pessoa com deficiência
gratuidade no serviço intermunicipal de
transporte coletivo de passageiros. Os
interessados devem procurar o CRAS

com os
seguintes
d o c u -
m e nt o s :
Carteira de Identidade, CPF, Conta de
luz, Carta de concessão de
aposentadoria ou número do beneficio
e uma foto recente 3x4 para que seja
emitida a carteirinha de t ransporte
intermunicipal.

Grupo de Gestantes do ESF de Bom Repouso se
reúne para tratar sobre o tema: “Vacinas do

Recém Nascido e Amamentação”.

No dia 28 de abril, às 15h, ocorreu o Encontro das Gestantes do ESF de Bom Repouso, na Unidade Básica de
 Saúde, Dr. Francisco Antonio de Mello. Desta vez, o tema foi: “Vacinas do Recém Nascido e Amamentação”.

Palestra sobre Diabetes e Hipertensão Arterial
no bairro Campo Alegre em Bom Repouso
atrai muitas pessoas para tirarem dúvidas

No dia 29 de abril, às 20h, no Bairro dos Caetanos no município de Bom Repouso, foi realizada uma  palestra pela Estratégia
Saúde da Família, Equipe Campo Alegre, com o tema “Hipertensão Arterial e Diabetes” . Foi de grande necessidade a

realização da mesma pelo fato de os moradores do bairro ter muitas dúvidas a respeito desses assuntos e a pressão arterial
deles estar acima do normal. A palestra teve grande repercussão, com a presença de todos os moradores, que puderam ter

suas dúvidas esclarecidas e  sua pressão arterial aferida.

Crianças do CASI de Bom
Repouso realiza passeio

no bairro Capelinha
O CASI (Centro de Atendimento Sócio

Infantil) de Bom Repouso realizou, no
dia 1º de maio, um passeio com suas
crianças no bairro da Capelinha, onde
se encontra um lugar de lazer. “As

crianças tiveram aulas ao ar livre, se
divertiram, e depois de tudo ainda
ganharam sorvetes”, diz Imaculada
Conceição Mota, Coordenadora do
Programa.

Confira os principais
momentos do passeio
ao bairro Capelinha:

Uma mãe não é uma pessoa na qual podemos nos apoiar, mas uma pessoa que faz com que não
 precise apoiar-se em ninguém. Uma homenagem do Tribuna Popular a todas às Mães!!!

Fotos: Ederson Santos
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Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a

 população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você

as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de

procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o

Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para

 melhor orientar seus clientes.
Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

PSF de Tocos do Moji retoma Projeto
“Viva a Vida Caminhando”

No mês de abril foi retomado o
projeto “Viva  a Vida Caminhando”
na cidade de Tocos do Moji , onde

os part icipantes  rea l iza ram
cami nhada, veri f ica ram pre ssão
art er ial  e test e de g l icemi a e

receberam ainda o café da manha. O
pro jeto  é desenvo lvi do  pelo
Programa de Saúde da Família.

Projeto “Viva a Vida Caminhando em Tocos do Moji”

Campanha de Vacinação contra a Gripe
em Tocos do Moji vacina quase 900 pessoas

Na Campanha de Vacinação contra
a  gripe, na cidade de Tocos do Moji,
foram vacinados 865 pessoas, entre

elas 522  idosos, 101  criança, 17
gestante, 31 t rabalhadores da área
da  s aúde,  19 1  com or bidade,

le mbra ndo  que a ca mpa nha de
va ci naç ão  c ont inua pa ra  a
popu lação alvo.

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)
Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

CRAS de Tocos do Moji realiza
diversas reuniões em parceria

com várias entidades
O CRAS de Tocos do Moji está em

plena atividade e com seus grupos do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos realizou nos meses de março
e abril diversas reuniões em parceria com
diversas entidades.

No mês de março, as reuniões com os
grupos das famílias referenciadas pelo
CRAS e integrantes do PAIF foram
realizadas nos bairros e contou com a
parceria da EMATER, que levou às
famílias uma palestra mostrando a
importância e a facilidade  de se cultivar
um Horta Orgânica , principalmente nos
bairros rurais  aonde há fartura de espaço
e de água.

Já no mês de abril, a parceria foi com o
Conselho Tutelar, onde teve a presença
da palestrante Maduca, que levou ao
público o tema “O papel da família e na

educação dos filhos nos dias de hoje” e
o “papel do Conse lho Tutelar na
garantia dos direitos das crianças e
adolescentes”.

Já o Grupo das Gestantes, um projeto
desenvolvido juntamente com o PSF de
Tocos do Moji, aconteceu a primeira
reunião onde foi trabalhado o tema
“Gravidez passo a passo”.

“Vale aproveitar o momento para
agradecer a EMATER , o Conselho
Tutelar e o PSF, órgãos respeitados e
que desenvolvem um trabalho relevante
e de grande credibi lidade junto  a
comunidade, tê-los como parceiros
muito enriquece nosso trabalho e com
certeza um trabalho em equipe e com a
qualidade já provada por estes
parceiros”, diz Ronaldo, Chefe do
Departamento de Assistência Social.    ,

Participação do
Conselho Tutelar

Participação
da Emater
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* Promoção até 15/06/2014 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

MÊS DE MAIO GRANDES PROMOÇÕES
NA IPÊ PISOS, TINTAS E ACABAMENTOS

Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos já está atendendo
em novo endereço na MG 290, saída para Ouro Fino

Av. Edna da Silva
Ribeiro, 960
Bairro Santa
Rita(MG 290)

Centro - Telefone:
(35)3445-1614

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

 Praça Antônio Megale,91 Centro de Borda
da Mata  Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Várias opções para
sua casa na nova Loja

Promoção de Conjunto de
Gabinetes de Banheiros
com 20% de desconto

Promoção de Gabinetes de
Pia com 20% de desconto

Novidade
Churrasqueira  Pré montada

com fogão de lenhaQueima de
estoque de tintas

Super promoção de pisos
à partir de R$7,99

Compromisso da
Ipê no Mês de Maio

Traga seu orçamento de laje e
garantimos melhores preços!!!


