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Cirurigião Dentista
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Consultório:  Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
 Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

Tel.:(35)3445-1884
Atendemos à noite.

SOB
NOVA

DIREÇÃO

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

Secretarias de Saúde e Educação de Borda
da Mata realizam Programa Saúde na Escola

A semana do Programa Saúde na
Escola aconteceu do dia 27/04/15 à 30/
04/15 na Escola Municipal Professora
Diva Ribeiro dos Santos e no Cemei
Professora Ana Maria Cabral dos Santos.
O evento é uma parceria da Secretaria de
Saúde com o Departamento de Educação
de Borda da Mata.

Entre as atividades, teve palestra com

a nutr icionista Walquíria Al ice de
Almeida Megale, apresentação da
equipe odontológica da Secretaria de
Saúde, atividades físicas com a
professora de Educação Física Sandra
Mara Silveira e o professor de arte
marcial muay thai, Diego de Oliveira,
além de exposição de trabalhos dos
alunos. As equipes do Programa Saúde

da Família realizaram pesagem e medição
das crianças para verificar o IMC (Índice
de Massa Corporal ) nas duas
instituições, além da avaliação nos
cartões de vacina das crianças.

No último dia do Programa, as crianças
real izaram apresentações sobre os
conteúdos ministrados pelos
profissionais de saúde durante a semana.

Vejas os principais flashes do
Programa Saúde na Escola:

Borda da Mata registra
24 casos de Dengue

De acordo com o setor de
Epidemiologia da Secretaria Municipal
de Saúde de Borda da Mata, até o dia
08/05/2015, foram notificados 68 casos
de dengue no município, destes, 24
foram confirmados, 17 descartados e 27
exames ainda estão aguardando
resultado.

A dengue é transmitida pela picada do
mosquito Aedes Aegypti. Geralmente os
sintomas se manifestam a partir do 3°
dia depois da picada do mosquito. Há
dois tipos de dengue, a clássica e a
hemorrágica, que pode até matar. Os
sintomas são febre alta com início
súbito, forte dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, que piora com o movimento dos
mesmos, perda do paladar e apetite,
manchas e erupções na pele
semelhantes ao sarampo, principalmente

no tórax e membros superiores, náuseas
e vômitos, tonturas, extremo cansaço,
moleza e dor no corpo e muitas dores
nos ossos e articulações. Na dengue
hemorrágica, o quadro clínico se agrava
rapidamente, apresentando sinais de
insuficiência circulatória e choque,
podendo levar a pessoa à morte em até
24 horas. De acordo com estatísticas do
Ministério da Saúde, cerca de 5% das
pessoas com dengue hemorrágica
morrem.

Não há vacinas ou tratamento
específico para a dengue, a melhor
maneira de combater a doença é a
prevenção. A eliminação de água limpa
e parada, pois é nessas condições que o
mosquito põe seus ovos e as larvas se
desenvolvem, dando origem a um novo
mosquito da dengue.

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

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.
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Convido você e sua família para essa grande Festa do Peão em Tocos do Moji!!!

“Sacode a Praça” em Tocos do Moji agita a cidade
Evento com características de cunho

social, cuja realização se deu no Sábado
25 /04 ; contando com o apo io de
entidades como “FIEMG Regional Sul
através de seu Presidente Dr. H. Ary
Novaes” SESI, EPTV e a Prefeitura de
Tocos do Moji. Por volta de 09h da
manhã os brinquedos foram liberados
para a população; simultaneamente deu-
se início as Oficinas de Cultura e  com a
colaboração de profissionais da Unidade
Básica de Saúde e PSF; com ênfase ao
combate da Dengue através de Teatros
com fantoches e prevenção contra
obesidade e pressão arterial, com as
enfermeiras do PSF dando orientações

sobre a saúde da família.
O Evento foi muito bem acolhido por

moradores e visitantes em sua maioria;
cr ianças e adolescentes de todo
município que se fizeram presentes
graças à disponibilização de ônibus que
partiram dos Bairros e Distritos. Todos
os presentes se divertiram com os vários
brinquedos infláveis, Oficina de
Desenhos, distribuição  de vários
brindes. Como em todo projeto social, a
preocupação com a saúde da população
esteve presente com os atos de
monitoramento da pressão arterial,
medição e pesagem; além de dicas para
uma vida saudável. Aproveitando a

ocasião, a Equipe do PSF preparou e
interagiu com os presentes através de
teatro no qual enfaticamente lembraram
os perigos e a importância de se
combater a Dengue.

Agradecemos a colaboração de todos,
em especial a coordenadora Ana Carolina
Tomaz os voluntários, estagiários,
servidores municipais e o apoio da
Polícia Militar. Acreditamos que o
empenho de todos fo i o  grande
responsável pelo sucesso do evento
além do sorriso das crianças que a todo
o momento perguntam; quando teremos
mais Sacode a Praça?

Vanderlei Carlos da Silva

Veja os principais momentos do evento:

Reza de São Gonçalo no
bairro Copa do Moji em

Tocos do Moji resgata
antiga tradição portuguesa

A “Reza de São Gonçalo” é uma das
mais antigas tradições portuguesas. Seu
Rito deve sempre ser realizado por um
grupo de devotos violeiros; categoria à
qual tem o santo por Protetor. A reza, na
verdade, é um cul to popular
caracterizado por danças ritmadas que
lembram uma das características deste
santo que, nascido em Portugal, na
pequena aldeia de Arriconha,  freguesia
de Tagilde, próximo de Vizela, Portugal.

dedicou-se a cuidar das interpretações
artísticas das mulheres.

Munidos desse espírito, Familiares e
Amigos se reuniram na casa do Sr. Mário
Cesar, no sábado, 02/05 (Bairro Copa do
Moji/Tocos do Moji) realizaram tal
evento de Fé. Todos os presentes se
emocionaram com as Cantigas de Viola
e as variadas orações recomendadas a
Imagem do Santo. Veja as fotos dos
principais momentos deste Evento de Fé.
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CH A LTO FAL A NTES
Consertos e Reformas de

 ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49

Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

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

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

Presidente da Câmara de Bom Repouso
 se encontra com Deputado em BH em
busca de recursos para seu município

O  Presidente da Câmara de
Bom Repouso, Ederson dos

Santos,
esteve em Belo Horizonte no
mês de abril para diversos

compromissos políticos. Entre
eles, teve um encontro com o

Deputado Duarte
Bicher, para tratar de recursos

para o município.
Ederson acompanha também

as várias obras que a Prefeitura
 tem feito na zona rural, neste
mês de abril, o destaque é

 para a melhoria na estrada do
bairro Rodrigues, como mostram

as fotos abaixo:

Escolinhas de Futebol de Borda da Mata e Bom
Repouso realizam amistoso no Dia do Trabalho

No dia 1º de maio, a Escolinha de
Futebol União Bordamatense esteve
em Bom Repouso, onde realizou com
a Escolinha Meninos de Ouro de Bom
Repouso  amistosos em várias

categorias. Comandada po r
Tiaguinho, Pirina e Bino, a Escolinha
de Borda da Mata e a de Bom
Repouso , comandada po r Renê
Mendes,  tem realizados diversos

amistosos na região. A de Borda da
Mata fez recentemente, um amistoso
com a Escolinha do Clube de Campo
Pouso Alegre, que é comandada pelo
ex-jogador de futebol, Valtinho.

Escolinha de Bom Repouso Escolinha de Borda da Mata

Fo
to

s:E
de

rs
on

 d
os

 S
an

to
s

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

Anuncie no Tribuna Popular e no site
do jornal - 500 visitas diárias
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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

Vende-se
(01) terreno de 360 m²

(a 300 metros da Praça Central)
Rua Frrancisco Marques da Costa, 245

Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00

Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.

Venha conferir
nossa qualidade!

Mutirão de combate à dengue em Borda da
Mata realiza fiscalização intensiva no município

Ações de combate à Dengue são intensificadas
 pela Prefeitura com apoio da população

A Prefeitura realiza ações de combate
ao mosquito transmissor da doença e
pede ajuda a população para fiscalizar
terrenos e casas com objetos passíveis
da criação  da larva do mosqui to
transmissor.  Dessa forma, a prevenção
é a melhor maneira de erradicar a doença.

O Departamento de Obras está
realizando o mutirão de limpeza em todos

os bairros do município até junho de
2015. Além disso, a população pode
denunciar residências e terrenos que
contem objetos com água parada, em
que, de acordo com a Lei 1856/2014, a
qual institui o Programa Municipal de
Combate e Prevenção da Dengue e
estabelece multas de R$ 180,00 a R$
720,00, conforme número de focos do

mosqu ito  transmisso r da doença
encontrados.

Os agentes de endemias contam até
com a ajuda da tecnologia para fiscalizar
as casas dos bo rdamatenses.
Operadores de drones com câmeras
acopladas ao equ ipamento estão
filmando o interior de casas fechadas no
município.

Descaso da população só aumenta os riscos da Dengue

Seis equipes de Borda da Mata disputam fase
microrregional dos Jogos Escolares em Extrema

As escolas classificadas em primeiro
lugar na etapa municipal dos Jogos
Escolares de Minas Gerais participam
entre os dias 25 a 31 de maio, da fase
micorregional, em Extrema/MG.

A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra será representada pelos times de

Handebol Masculino Módulo I e Futsal
Masculino Módulo I. A Escola Estadual
Lauro Afonso Megale disputa em três
categorias: Handebol Feminino Módulo
II, Handebol Masculino Módulo II,
Futsal Masculino Módulo II. A Escola
Estadual  Dom Otávio  Chagas de

Miranda concorre com o  time de
Handebol Feminino Módulo I.

As equipes vão acompanhadas dos
respectivos técnicos e professores de
Educação Física e dos representantes
do Departamento de Esporte de Borda
da Mata.

Jogos escolares em Borda da Mata:

Prefeitura de Borda da Mata
disponibiliza emissão de certidão

negativa gratuita pelo site

Para obter a Certidão Negativa de
Pessoa Física e Jurídica, o site da
Pre fei t u ra de Bo rda da Mata
(w ww. bor dada m at a . mg . go v. br )
dis ponibi l iza g ratu i tament e a
emissão do documento. Para acessar
o  serviço, basta acessar  o  menu
Governo  > Serviços e escolher a
opção desejada. Além da Certidão de

Débitos, é possível emitir a segunda
via  do  IPTU  e a Cert idão  de
Regu laridade F i scal  de Imó vel
Urbano , além de outros serviços
tributários.

A cert idão  será emit ida se não
houver qualquer irregularidade nos
arquivos do Setor de Arrecadação e
Fiscalização Tributária.

Equipes do PSF de Borda da Mata
realizam coleta de preventivo de

mulheres durante a noite

O atendimento di ferenciado das
equipes do Programa Estratégia Saúde
da Família em Borda da Mata tem o
objet ivo de ajudar mulheres que
trabalham durante o dia e por isso, não
têm disponibilidade para realizar o exame
no  horário  convencional de
atendimento. A coleta de preventivo é
realizada das 17h às 21h, todas as
quartas- feiras, no Centro de Saúde. É

necessário agendar antes na recepção
ou pelo telefone 3445 3088.

A ação também é focada no
diagnóstico do câncer de colo de útero,
o qual vem crescendo
consideravelmente e ser  for
diagnosticado a tempo há grandes
chances de cura. As enfermeiras fazem
pedidos de mamografia para casos
indicados durante a consulta.

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado
é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

Roberto Shinyashiki
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira

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

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Av. Alvarina Pereira
Cintra,45

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

   Abertura  de firma,
Previdência Social,

Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos,

construção civil e
Contabilidade em geral

JC
Contabilidade

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

Tel.:3425-3500

Policia Militar de Borda
da Mata apreende dois

menores por Roubo Tentado
No dia 22  de Abri l ,  a PM fo i

procurada por um senhor de 50 anos o
qual  pedia socorro , po is do is
indivíduos haviam tentado roubá-lo.
Mediante características efetuamos
rast reamento  e local izamos nas
proximidades da praça os 02 autores
os quais fo ram reconhecidos pela
ví tima. A vít ima informou  que
encontrava sentado defronte sua

residência e momento em que foi
abordado pelos infratores, os quais,
após lhe segurar  pelo  pescoço ,
anunciaram o assalto, sendo que neste
momento, consegu iu  se so l tar  e
começou a gritar, fazendo com que os
autores saíssem correndo não levando
nada dos seus pertences. Os menores
infratores fo ram apreendidos e
conduzidos a Delegacia de Polícia.

Soldado Brant, Policial Militar
de Tocos do Moji,  vence mais
uma corrida em Pouso Alegre

No dia 10 de maio, aconteceu na
cidade de Pouso  Alegre-MG, a
t radicional Corrida Rúst ica
“ABOLIÇÃO” em sua 7ª edição e em
comemoração a semana da Abolição da
escravatura; realizada pela Secretaria de
Esportes Municipal e ARNEPA, com
apo io  da Guarda Municipal e
Departamento de Trânsito.

O evento contou com a participação

de vários atletas de cidades da região
e Pouso Alegre.
Com o  percu rso  de 8 .5  Km,
completados em 33min30seg o Sd
Brant se consagrou Campeão em sua
categoria, sendo anunciado no pódio
de premiação como Policial Militar de
Minas Gerais pertencente ao Pelotão
de Borda da Mata/ Destacamento de
Tocos do Moji.

Perder tempo em aprender coisas
 que não interessam, priva-nos de

descobrir coisas interessantes.

Carlos Drummond de Andrade
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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.

Os Rápidos Correm... Os Lentos Morrem!
“No futuro teremos dois tipos de empresas: As rápidas e as mortas!”

Revisando todo meu material que tenho guardado todos estes anos encontrei esta matéria que havia escrito no dia
26 de outubro de 1997 para minha coluna na época do jornal O Estado do Paraná, chamada de Momentos de Qualidade
e viajei por estes anos que passaram.

Percebi que os personagens mudam e a história continua a mesma. Nesse tempo, muitos naufragaram, outros
emergiram. Países, empresas, profissionais, relacionamentos... E continua prevalecendo a ideia de inovar ou morrer.

As grandes transformações continuam acontecendo numa velocidade cada vez mais rápida. Mesmo porque os
caminhos que nos trouxeram até hoje não serão os mesmos que nos levarão ao futuro.

A grande preocupação hoje já não é mais com a mudança, mas com a velocidade com que ela ocorre. Existe um
oceano entre o saber e o fazer. O sucesso é de quem faz. Inteligente não é quem sabe tudo... É quem aplica aquilo que
sabe.

Quem ficar esperando para ver o que vai acontecer será simplesmente atropelado... Não vai dar nem tempo de saber
se foi atropelado por uma carreta, uma locomotiva ou um carro que voa.

Hoje, os conceitos mudaram e até o porteiro e a copeira precisam ser treinados para atender melhor o cliente, afinal,
quem garante o emprego deles é o cliente mesmo, tanto quanto a sobrevivência e a competitividade do negócio.

Sam Walton, fundador da Wal-Mart, disse certa vez: “Clientes podem demitir todos de uma empresa, do alto
executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar”.

Entendo que nos dias atuais, mais do que formar especialistas por áreas de atuação, o ideal é formar uma cultura
de pessoas motivadas para atuar. E isso é tão importante quanto à necessidade de tecnologia na empresa. Afinal,
cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém estiver olhando.

Quanto a tecnologia nós precisamos ser muito amigos, mas continua prevalecendo a ideia de sermos mais amigos
ainda dos relacionamentos.

Existem dois tipos de pessoas no mundo, as que fazem e as que reclamam. Assim, as empresas promovem dois tipos
de situações para seus clientes: Momentos mágicos e momentos trágicos. Qual dos dois é você?

Você tem dentro de você a riqueza e a miséria. Eu te pergunto: Qual você alimenta mais?
A regra única de sucesso para todo profissional, para toda empresa, em qualquer parte do mundo é: Surpreender o

mercado. Nada será mais importante do que isso. E para que isso aconteça, a outra regra mais importante é: Pessoal
comprometido.

Não existe negócio, não existem metas, sequer existem objetivos, sonhos, pessoas felizes e ideais que se cumpram
se não tiver um pessoal motivado para aprender e comprometido para buscar resultados.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!
* Gilclér Regina, palestrante de sucesso, escritor com vários livros, CDs e DVDs motivacionais que já

venderam mais de cinco milhões de exemplares. Clientes como General Motors, Basf, Bayer, SEBRAE, Caixa,
Banco do Brasil compram suas palestras. Mais de 2000 palestras realizadas no país e exterior.

A descoberta consiste em ver o que todos viram
 e em pensar no que ninguém pensou.

A. Szent-Gyorgyi
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Conheça as dez menores cidades para se viver no
Sul de Minas e entre elas está Senador José Bento

O Estado de Minas Gerais tem 852
municípios e dezenas de cidades (são 60)
têm menos de três mil habitantes. No Sul
de Minas, 14 estão nesta situação e são
as menores cidades para se viver na região,
segundo dados do IBGE de 2014.

A menor cidade do Estado, em
população, é Serra da Saudade, com 822
habitantes. Já no Sul de Minas, a menor
cidade é Senador José Bento, que tem
1.769 moradores, seguida de Consolação,
com 1.801, e Seritinga, que tem 1.860
habitantes. Depois, a menores cidades já
têm mais de 2.000 moradores. Estes
municípios, cada vez mais, atraem turistas,

que vêem na particularidade do tamanho
e nas características dos moradores, que
vivem de forma simples e mais natural,
distante de grandes centros e a rotina
agitada, como o trânsito, a correria do
trabalho, além de tanta tecnologia, como
algo a ser apreciado e uma maneira de sair
da rotina estressante dos grandes centros.

Senador José Bento, Consolação,
Seritinga, Serranos, Passa-Vinte, São
Sebastião do Rio Verde, Fama, Wenceslau
Braz, Olímpio Noronha e Alagoa não estão
em posição de destaque no Índice Firjan
de Desenvolvimento Municipal (IFDM) da
edição de 2014. Das dez menores cidades

do Sul de Minas, a melhor colocada é
São Sebast ião do Rio Verde, que
aparece em 85ª lugar no estado, com
nota de 0,7593, e 747ª lugar no Brasil. A
média dos índice dos municípios é de
0,6501. Quatro dos dez municípios têm
índice menor que a média, sendo que
Serranos tem a menor nota: 0,5670.

O turismo é um caminho que os
pequenos municípios tentam trabalhar
para melhorar as condições de vida da
população, atrair empregos e dinheiro
para que, consequentemente, as
cidades também melhoram.

Fonte: Sulminas146

Portarias de nomeação dos
aprovados no concurso público

da Prefeitura de Borda
da Mata são publicadas

Aprovados têm 15 dias para
apresentar documentação

necessária para posse no cargo

Estão disponíveis desde 04 de maio de 2015, no site da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata

www.bordadamata.mg.gov.br  as Portarias nº 20 e 21 de 30 de
abril de 2015 que dispõem sobre a nomeação de servidores

aprovados nos concursos públicos 01 e 02 de 2014 para
preenchimentos dos cargos de provimentos efetivo da

Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
Os servidores nomeados e convocados em 04/05/2015 para
posse através das portarias 01 e 02/2015 deverão apresentar

no prazo de 15 dias a documentação relacionada para posse e
declarações conforme modelos disponíveis no site

www.bordadamata.mg.gov.br.


