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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

Consultório

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
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autorização da diretoria, por escrito.
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2018

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              16 - 28
Março                   15 - 31
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 30
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

1ª Procissão de Tratores de Tocos do
Moji reúne mais de 100 tratores

No dia 8 de abril, aconteceu em
Tocos do Moji, a 1ª procissão de
tratores de Tocos do Moji, saindo do
Rancho Poeira da Estrada até a Igreja
Matriz,  o Pe. Paulo Vieira Âmbar,
celebrou Missa em ação de graças, e

logo após  abençoou tratores e
tratoristas.

Retornaram ao Rancho Poeira da
Estrada onde foi servido um almoço,
ao som da Banda Irmãos Santos.

O evento contou com mais de 100

tratores.
Organização: João Mecânico
Locução: Daniel Ribeiro
Agradecimentos:  Prefeitura;

Câmara Municipal; Polícia Militar e a
todos os patrocinadores.

Campanha de Vacina Influenza terá início dia 23 de abril em Tocos do Moji
Na zona rural o início será em 12 de maio

Segundo a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) de Minas Gerais, a
Campanha Nacional de Vacinação Contra
Influenza terá início dia 23 de abril e o
fim da campanha será dia 1º de junho. E
no dia 12 de maio será realizado o
chamado Dia D, data da mobilização
nacional.

Essa mudança teria ocorrido, conforme
a SES, em virtude do atraso da entrega
do imunobiológico pelo Instituto
Butantan, de São Paulo, responsável
pela produção da vacina. O instituto se
justificou dizendo que, em razão da
alteração de duas cepas de vírus a serem
utilizadas na campanha de 2018 para
produção da vacina trivalente no
hemisfério sul, foi necessário importar
novas cepas para poder produzir o
imunizante, o que acabou atrasando a
produção da vacina e a consequente
dificuldade de entregar o produto para
o início da campanha no dia 16 de abril.

Segundo o Ministério da Saúde a
campanha será realizada no período
considerado ideal (abril e maio), antes
do pico de transmissão do vírus
Influenza no Brasil, que ocorre no mês
de julho.

No Brasil, o público alvo deve
representar aproximadamente 60 milhões
de pessoas e a meta (nacional) é vacinar,
pelo menos, 90% dos grupos elegíveis
para a campanha de imunização. Em
Minas Gerais, a SES espera vacinar
5.034.284 indivíduos.

O Influenza é um vírus de circulação
sazonal e, em 2018, a vacina
disponibilizada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) é trivalente, protegendo
contra três tipos do micro-organismo: o
H3N2, o H1N1 e o B.

1- Quais as complicações da gripe –
Influenza 2018?

O quadro clínico da influenza costuma
ser mais grave. Ocorrem febre alta,

calafrios, dor de garganta, tosse, mialgias
e cansaço. As complicações mais
temidas são pneumonia viral ou
bacteriana, síndrome da angústia
respiratória (SARS) e, nos casos mais
graves, óbito. As complicações ocorrem
de forma mais grave em crianças abaixo
de 5 anos, idosos, gestantes e puérperas
(pós-gravidez) e pessoas com patologias
crônicas.

2- Como se prevenir contra a gripe?
Para evitar o contágio é preciso

redobrar a atenção com a higiene das
mãos e evitar aglomerações. Procure
utilizar lenços descartáveis, evite tossir
nas mãos, que são veículos de
transmissão, lave sempre bem as mãos
com água e sabão e use papel-toalha,
evite lugares fechados e com grande
número de pessoas, mantenha os
ambientes ventilados e não compartilhe
objetos de uso pessoal. A vacinação é
uma das formas de prevenção mais
eficientes, é indicada a partir dos 06
meses de vida.

3- Quem pode ser vacinado nos
postos de saúde?

O Ministério da Saúde libera a vacina
contra gripe (somente a trivalente) de
forma gratuita para os seguintes grupos:

• Indivíduos acima de 60 anos;
• Crianças de 6 meses até 5 anos;
• Gestantes;
• Puérperas até 45 dias após o

parto;
• Trabalhadores do segmento de

saúde público e privado;
• Povos indígenas;
• Grupos portadores de doenças

crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais.
(MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE
PEDIDO MÉDICO);

• População privada de liberdade
e funcionários do sistema prisional;

• Professores das escolas

públicas e privadas.
      Em Tocos do Moji a Equipe de Saúde da

Família e a Equipe de Imunização irá realizar a
vacinação nos bairros após o dia 12 de maio.
Conforme cronograma abaixo:

DIA 15/05  - 8h -  BAIRRO PEDRA NEGRA; 9h -
BAIRRO PINHAL REDONDO; 10h - BAIRRO
ESPRAIADO:

DIA 16/05 – 8h - BAIRRO DAMÁZIO; 9h -
BAIRRO PAREDES; 10h - BAIRRO MOJI:

DIA 17/05 -  8h30 às 11h - FERNANDES;
DIA 18/05 -  8h30 às 11h -  SERTÃO DA

BERNARDINA.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos

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

Bordamatense vence concurso “Pizzas
e Causos” promovido pela EPTV

Os cinco finalistas escolhidos pelo
voto popular no site do concurso ‘Pizzas
e Causos’, da EPTV apresentaram seus
pratos para o público e para a banca de
quatro jurados no dia 07 de abril em
Varginha. O evento, que aconteceu no
Via Café Garden Shopping, reuniu
curiosos e apreciadores da iguaria.

Cada um dos participantes teve 30
minutos para mostrar a montagem da
pizza e explicar a história por trás da
receita. Para os concorrentes, a
expectativa de ter seus pratos avaliados
por uma banca era grande. Os jurados
acabaram dando o primeiro e segundo
lugar para a “Pizza de Alcachofra” e
“Pizza do Rodrigo”.

A Pizza de Alcachofra foi montada por
Ubiracy Carvalho de Borda da Mata. O

prato acabou ganhando um toque
especial quando num jantar entre
amigos, sua esposa acabou trocando os
ingredientes da massa. Ela acabou
utilizando vodca ao invés de água.

O engano rendeu para o engenheiro
de Borda da Mata o primeiro lugar no
concurso. Ele montou o prato em 20
minutos e 42 segundos.

“Foi um acidente que minha esposa
fez, que ela muito distraída com um amigo
nosso, colocaram vodca na massa e
depois, dois copos de água. E isso
trouxe para a pizza uma crocância maior”,
lembra.

Os dois premiados em primeiro e
segundo lugar ganharam vales-compra
nos valores de R$ 300 e R$ 200 por mês
durante um ano, respectivamente.

Ubiracy Carvalho

Borda da Mata se destaca
em competição de Montain

Bike em Camanducaia
No dia 25 de março, Camanducaia/MG,

sediou a primeira etapa do circuito
Mantiqueira de MTB.

Os ciclistas de Borda da Mata se
destacaram na competição, que
percorreu 46 km  pela Serra da
Mantiqueira. José Roberto dos Santos,
chegou em segundo na categoria pro

juvenil, Lucas Bento Pereira, foi o
terceiro na categoria pro sub 23 e
Ramirez Sousa Medeiros foi o terceiro
na categoria elite

“Mesmo sem nenhum patrocínio os
ciclistas conseguiram uma boa
colocação entre os melhores atletas da
região”, diz Ramirez Sousa Medeiros.

Prova em
Camanducaia

Borda da Mata recebe mais uma ambulância
para a frota da Secretaria de Saúde

Borda da Mata agora conta com três ambulâncias para servir à
população, entre elas a UTI móvel. A última foi recebida no dia 06/04, pela
secretária de Saúde Rosaly Esther do governador do Estado, Fernando
Pimentel, em Belo Horizonte. A ambulância foi entregue à Borda da Mata
por intermédio de emenda parlamentar do deputado estadual Inácio Franco,
com o apoio da vereadora Marcela Monteiro. A cerimônia aconteceu no
Palácio da Liberdade, onde 50 veículos foram entregues para 37 municípios
mineiros.

A frota da Secretaria de Saúde conta ainda com 20 carros convencionais
para logística de serviços e transporte de pacientes, seis deles adquiridos
em 2017.

Secretária de
Saúde na

solenidade de
entregada

ambulância

Departamento de Educação de Borda
da Mata participa de capacitação do

Programa Nacional de Alimentação Escolar
No dia 05/04, Borda da Mata Borda da

Mata participou de formação para os
atores envolvidos na execução do PNAE
(Programa Nacional de Alimentação
Escolar) realizado pelo Centro
Colaborador de Alimentação e Nutrição
Escolar (CECANE) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)
em Monte Sião. A formação teve por
objetivo capacitar multiplicadores dos
conhecimentos relacionados à execução
do PNAE.

Participaram da capacitação a
presidente do Conselho de Alimentação
Escolar, professora Estefânia Érica de
Souza, a nutricionista responsável
técnica pela merenda escolar, Walquíria
Alice de Almeida Megale, a secretária
do Departamento Municipal de
Educação, Maria Leonice da Conceição
Santos e a servidora administrativa,
Nádia Maria dos Santos Pádua.

Com duração de oito horas, os
conteúdos abordados na formação
foram: Diretrizes da alimentação escolar;
Objetivo do PNAE; Usuários e

participantes do PNAE; Formas de
gestão; Ações de Educação Alimentar e
Nutricional (EAN); Segurança Alimentar
e Nutricional no âmbito do PNAE;
Aquisição dos gêneros alimentícios

oriundos da Agricultura Familiar para a
alimentação escolar; Controle social no
PNAE; Execução dos recursos
financeiros do PNAE e Prestação de
contas (SIGPC e SIGECON).

Departamento Municipal de Obras inicia
desassoreamento do Córrego Santa Edwiges

O Departamento Municipal de Obras iniciou, no dia 27/03, o serviço de desassoreamento no córrego Santa Edwiges em
Borda da Mata. A limpeza do ribeirão segue a outorga de licença ambiental conforme a legislação vigente. 



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR44444

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Alunos da Rede Municipal participam de missa na Basílica durante a Semana Santa

Na quarta-feira, 28/03, da Semana Santa, os alunos da Rede Municipal de Educação
de Borda da Mata participaram da missa na Basílica Nossa Senhora do Carmo. As
quatro escolas, Creche e Cemei estavam representadas na igreja com os estudantes,
diretores, professores e funcionários.

No momento do ofertório, alunos da Escola Municipal Francisco Souza Costa, Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos e Escola Municipal Antônio marques da
Silva apresentaram trabalhos desenvolvidos em sala de aula sobre a Campanha da
Fraternidade 2018: tema Fraternidade e superação da violência e lema Em Cristo somos
todos irmãos (Mt 23,8).

Páscoa

Além dos trabalhos e estudos desenvolvidos pelos alunos com o tema da Páscoa, como
parte das festividades da Semana Santa e Páscoa, os alunos receberam, na quarta-feira,

28/03, ovos de chocolate, que segundo a tradição representam nascimento e vida. A
entrega foi realizada nas escolas pelas professoras, com a presença do prefeito André

Marques, do diretor do Departamento de Educação, professor Antônio Carlos de
Rezende e do chefe do Setor de Esporte e Lazer, Thiago Senna.

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

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

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Escola Municipal Francisco de Souza Costa de Borda da Mata comemora 23 anos

Para comemorar o aniversário da
Escola Municipal Francisco de Souza
Costa, alunos e professores
pesquisaram a história da instituição
e produziram diversos trabalhos para
relembrar início e o crescimento da
escola. As produções foram expostas
no pátio e apresentadas durante a
solenidade no dia 11/04/2018, no turno
da manhã.

Teatro, música,
poesias e até um
jornal com entrevista
ao vivo com a diretora
da escola, Débora
Soussin, foram
apresentados pelos
estudantes. Entre os
conteúdos, muitas
declarações de afeto
pela escola, relatos da
ampliação dos
espaços físicos no
decorrer dos anos, a
linha do tempo das
coordenadoras que já

passaram pela direção da escola e a
vida do patrono Francisco de Souza
Costa.

Na ocasião, oito filhos do senhor
Francisco assistiram e se emocionaram
com as homenagens à escola que
eternizou o nome do patriarca da
família. De acordo com a professora
aposentada Maria Ângela Costa de
Oliveira, uma das filhas entre os treze

de Francisco e Geralda, é uma
homenagem muito honrosa ter o nome
de seu pai em uma escola que só cresce
e deixa um recado para os estudantes
“sua missão é estudar, obedecer,
crescer em sabedoria e
responsabilidade para a grandeza do
Brasil”.

Em suas palavras, o diretor do
Departamento Municipal de Educação,
professor Antônio Carlos de Rezende,
parabenizou a todos pelas
apresentações e contou um fato que
chamou a atenção: foi no mandato de
prefeito Francisco de Souza Costa (31/
01/1955 a 30/01/1958) que foi criado o
brasão de Borda da Mata, presente na
bandeira do município.

Para finalizar, alunos, professores,
funcionários e família do patrono
cantaram parabéns pelos 23 anos da
Escola municipal Francisco de Souza
Costa. Os convidados também
receberam um exemplar do impresso
Jornal da Escola, idealizado pelo 4ºano
B, da professora Izabel Amélia da Silva.

ANUNCIE
AQUI!
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Bom Repouso se destaca na Semana Santa
com a peregrinação “Caminho das Graças”

Minas Gerais transpira cultura durante
a Semana Santa. São inúmeras as cidades
com uma natureza exuberante que
atraem turistas de todos os Estados do
Brasil. Bom Repouso se destaca com a
grandiosa imagem de Nossa Senhora
das Graças, que possui 17 metros de
altura e foi construída em conjunto por

toda população. É um monumento
religioso muito visitado no município,
especialmente na Semana Santa. Dentre
as atividades da Semana Santa na
cidade, existe o Caminho das Graças que
é uma peregrinação de Cambuí / Bom
Repouso. Para esse trajeto foram
colocadas setas azuis e algumas placas

para os peregrinos e foi servido um
café na igrejinha de costume e mais
pra frente um café na casa da Dona
Rute e chegando na entrada da cidade
no barracão do Miltinho. Teve um
carro de apoio com águas durante o
percurso e uma ambulância na entrada
do asfalto.

Marcação do Caminho das Graças

Bom Repouso recebe boa classificação
para o Projeto “Brincando com o Esporte”

A cidade de Bom Repouso foi
classificada pelo Ministério do Esporte
para participar do Projeto “Brincando
com o Esporte” que é um projeto que
será realizado nas férias para crianças e
adolescentes. “Mais uma conquista no
esporte de nossa cidade, quando se faz
com amor e dedicação tudo dá certo.
Obrigada Messias Almeida pela
colaboração. Bom Repouso ficou em uma
ótima posição na pontuação. Agradeço
a Deus por tudo”, diz Talita do
Departamento de Esportes.

Prefeitura de Senador José Bento conclui
recuperação da ponte do Rio do Cervo

“Diante da crise financeira que
enfrentamos, a parceria com
vocês,  moradores,  é
fundamental. Quando o privado
se une ao público, conseguimos
avançar mais”, diz o Prefeito
Fernando de Senador José
Bento e acrescenta “a
recuperação da Ponte Rio do
Cervo era algo que nós víamos
discutindo internamente aqui na
Prefeitura e também muito
aguardada pelos moradores do
bairro.”
A recuperação faz parte de um
cronograma de ações da
Prefeitura Municipal que tem o
objet ivo de garantir  a
trafegabilidade nas zonas urbana
e rural de Senador José Bento.
O trabalho foi executado pela a
equipe da Secretaria de Obras
e Urbanismo e com recursos
próprios da administração.

Prefeito
Fernando
vistoriando
a ponte

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

PM de Borda da Mata apreende
menor e recupera bicicleta furtada

Na tarde do dia 05 de março, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que
um menor estaria de posse de uma bicicleta furtada, tendo a guarnição deslocado
até o endereço informado na denúncia, obtendo êxito em encontrar o menor e a
bicicleta. O menor disse aos policiais que havia comprado a bicicleta por R$ 100,00
e que não sabia que ela era produto de furto. Os policiais localizaram a vítima do
furto, a qual reconheceu a bicicleta como a sua. O menor apreendido foi encaminhado
juntamente com sua representante legal até a Delegacia de Polícia Civil, sendo
todos liberados após audição e a bicicleta restituída ao proprietário.

A Polícia Militar orienta a população a ligar 190 e denunciar sempre que identificar
algum indício de crime. Sua identidade sempre será mantida em sigilo.

 PM de Borda da Mata
recupera produtos furtados de
residência em Pouso Alegre

Na noite do dia 20 de março, a Polícia Militar de Borda da Mata foi acionada via
190 por uma vítima de furto à residência no município de Pouso Alegre/MG, alegando
que os materiais furtados naquele município estariam em uma residência no bairro
Santo Antônio em Borda da Mata. De imediato os policiais de serviço que atenderam
a chamada deslocaram até o local informado, sendo constatada a veracidade da
afirmação da vítima.

No local, foram recuperados uma geladeira duplex frost free marca Brastemp, um
fogão de 05 bocas marca Electrolux e um aparelho televisor led 42" marca LG. O autor
da receptação disse aos policiais que comprou tais produtos por R$ 1.000,00 e que
inclusive foi ele que fez o carreto dos materiais de Pouso Alegre à Borda da Mata. O
autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Pouso
Alegre, sendo os materiais restituídos à vítima.

PM de Borda da Mata no combate
 ao Tráfico e Uso de Entorpecentes

Porte de Drogas - durante operação antidrogas a Polícia Militar de Borda da Mata
abordou uma motocicleta com 01 ocupante, o qual foi submetido a busca pessoal e
encontrada no interior de sua mochila 01 porção de substância aparentando ser
maconha. O autor disse para os policiais que adquiriu o material há uma semana
para fazer uso juntamente com amigos. O autor foi preso e encaminhado até o
quartel PM para lavratura da ocorrência.

Tráfico de Drogas - Na tarde do dia 20 de março, a Polícia Militar de Borda da
Mata recebeu uma denúncia anônima de que havia um motociclista traficando drogas
no bairro Santa Terezinha. Diante da denúncia recebida foi realizado patrulhamento
pelo bairro, momento em que foi verificada uma motocicleta com as características
informadas na denúncia, com 01 ocupante, o qual foi submetido a busca pessoal e
encontrado em sua posse 01 cigarro de substância aparentando ser maconha. Após
a realização de diligências, foram encontrados pela guarnição mais 04 tabletes e 04
cigarros da mesma droga, tendo o infrator admitido ser o material de sua propriedade.
O autor foi preso e teve sua motocicleta removida, devido a não possuir habilitação.

Tráfico de Drogas - Na tarde do dia 27 de março, durante patrulhamento próximo
a local alvo de diversas denúncias por tráfico de entorpecentes, a guarnição
visualizou quando um cidadão saiu de uma residência em atitude suspeita, sendo
este imediatamente abordado pelos militares e encontrado em sua posse 02 pedras
semelhantes a crack. Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, tal cidadão
relatou que acabara de adquirir do morador da residência da qual saíra. Feito contato
com tal morador, este confessou aos militares que havia vendido as 02 pedras para
o abordado e que não possuía mais em sua residência. Diante do ocorrido, ambos
foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Porte de Drogas - Na noite do dia 28 de março,  policiais militares de Borda da
Mata abordaram um veículo VW/Gol na área central do município, com 02 ocupantes,
sendo encontrado no seu interior 01 bucha e 01 cigarro de substância aparentando
ser maconha. O motorista do veículo assumiu a propriedade do material entorpecente,
sendo preso e conduzido até o quartel PM para o registro da ocorrência.
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Etapa Municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais
aconteceu de 03 a 06 de abril em Borda da Mata

Os Jogos Escolares de Borda da
Mata começaram na tarde de 03/04/
2018 com jogos todos os dias até 06/
04.  As modalidades são futsal e
handebol masculino e feminino em
várias  categorias  de idades.  As
escolas participantes são o Grupo
(Escola Municipal Benedita Braga
Cobra), o EELAM (Escola Estadual
Lauro Afonso Megale), o Colégio
Nossa Senhora do Carmo, a Escola
Estadual Pio XII do Cervo e a Escola

Dom Otávio Chagas de Miranda do
Ser tãozinho.  Este  ano,  a  Apae
também participou da solenidade de
abertura.

 A abertura dos jogos contou com
a presença de  todas  as  escolas
representadas  pelos  di re tores ,
professores e alunos. Participaram
também o vice-prefeito Paulo Cesar
de Freitas, Thiago Palmeira de Senna
Lima, chefe do Setor de Esporte e
Lazer,  o comandante da Polícia

Militar em Borda da Mata, Tenente
Guilherme e o presidente da Câmara
Municipal, Waldir Gomes Bonifácio.

As equipes  vencedoras  nas
modalidades da etapa municipal vão
disputar a etapa microrregional dos
Jogos Escolares de Minas Gerais em
Pouso Alegre durante o mês de maio.

A organização dos Jogos Escolares
é do professor Thiago Palmeira de
Senna Lima,  chefe  do Setor  de
Esporte e Lazer.

Abertura dos
Jogos Escolares

Duas escolas de Borda da Mata seguem
para a etapa microrregional dos JEMG 2018

A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra (EMBBC) e a Escola Estadual
Lauro Afonso Megale (EELAM)
dominaram a etapa municipal do pódio
dos JEMG 2018. As equipes campeãs
nesta etapa seguem para a etapa
microrregional dos Jogos Escolares de
Minas Gerais, a qual vai ser disputada

EELAM - Handebol Feminino - Módulo II

EELAM - Handebol Masculino - Módulo IIEscola Benedita Cobra - Handebol Masculino - Módulo II

Escola Benedita Cobra - Handebol Feminino - Módulo I

Escola Benedita Cobra - Futsal - Módulo I

Escola Benedita Cobra - Futsal - Módulo II

no mês de maio em Pouso Alegre. A
EMBBC conquistou quatro troféus em
duas modalidades: Handebol MOD I
masculino e feminino; Futsal MOD I e
II. A EELAM conquistou dois troféus
em uma modalidade: Handebol MOD II
masculino e feminino

Os jogos aconteceram de 3 a 6 de abril

no Poliesportivo Irmãos Rocha. Cinco
escolas disputaram dos jogos. O
organizador dos JEMG - etapa municipal,
professor Thiago Palmeira de Senna
Lima, parabeniza todas as escolas
participantes, os alunos-atletas pelo
empenho e aos alunos e professores
pelas vibrantes torcidas.

Cras Sebastiana Marques de Borda da Mata realiza campanha “Inverno Amigo”
Roupas, calçados, agasalhos e cobertores são alguns dos itens que podem

ser doados para a campanha “Inverno Amigo” do Cras Sebastiana Marques de
Borda da Mata para fazer o inverno das famílias que precisam, mais quente.

Durante os meses de abril e maio, caixas identificadas com a campanha
ficarão em diversos pontos da cidade para que a população faça sua doação.
Toda semana, às sextas-feiras, a equipe do Cras vai recolher as doações para
armazenamento e organização. No final do mês de maio, a coordenadora do
Cras, Marcela Machado explica que vai ter um calendário de doações nos
bairros “vamos fazer uma espécie de ‘bazar’ em que toda a população que
passa por algum tipo de vulnerabilidade vai poder ter acesso às doações e
escolher as peças que lhe serve.”

Campanha de vacinação contra a
gripe em Borda da Mata acontece

nos bairros urbanos e rurais de
23 de abril a 01 de junho

A campanha nacional de vacinação foi
adiada pela Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde para o
período de 23 de abril a 01 de junho,
sendo o dia 12 de maio (Dia D) a data da
mobilização nacional.

O público-alvo são as crianças de 6
meses a 5 anos (4 anos 11 meses e 29
dias), gestantes, puérperas (mulheres
com  recém-nascidos até 45 dias),
maiores de 60 anos, portadores de
doenças crônicas e/ou outras condições
especiais com atestado do médico,
trabalhadores da saúde, professores e
indígenas.

Em Borda da Mata, a vacinação
acontece nos bairros urbanos e rurais,
conforme o calendário:

23/04/2018 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Palma
9h – Serrinha
10h30 – Bocaina
8h às 15h – Sertãozinho
24/04/2018 – TERÇA-FEIRA
8h – Bogari
9h – Barro Amarelo
8h às 15h – Cervo
25/04/2018 – QUARTA-FEIRA

8h – Campo
9h – Boa Vista
10h – Gaspar
13h30 – Santa Terezinha
8h ás 15h  - Santa Rita
26/04/18 – QUINTA-FEIRA
8h – APAE

10h – Asilo
13h – APAE
13h30 – São Judas
27/04/2018 –SEGUNDA- FEIRA
8h – São Benedito
9h – Santa Edwiges
8h às 15h – Santa Cruz
8h às 15h – Nossa Senhora de Fátima
02/05/2018 – TERÇA-FEIRA
8h às 15h – Cervo
03/05/2018 - QUINTA-FEIRA
8h às 15h – Santa Cruz
04/05/2018 - QUARTA-FEIRA
8h às 15h – Sertãozinho
07/05/2018 – QUARTA-FEIRA
8h às 15h – Nossa Senhora de Fátima
08/05/2018 - QUINTA-FEIRA
8h ás 15h  - Santa Rita
12/05/2018 – DIA “D” –SÁBADO
8h às 17h – UBS MONSENHOR

PEDRO CINTRA

Prazo para atualização cadastral dos
servidores da Prefeitura de Borda da
Mata é prorrogado até 30 de maio

Todos os servidores públicos
municipais, aposentados e pensionistas
que recebem da Prefeitura de Borda da
Mata devem procurar o Setor de Pessoal
para atualização cadastral até 30/05/2018.
O prazo foi aberto em 08/01/2018 e se
estendeu até 30/03/2018, porém muitos
servidores ainda não fizeram o
recadastramento.

Os servidores que tiveram mudança
de nome por motivo de casamento,
separação ou divórcio, deverão procurar
o Posto Uai, Receita Federal, Cartório
Eleitoral, Caixa e Banco do Brasil para
regularizarem seus documentos (RG,
CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP).
Após a regularização, devem apresentar

os documentos atualizados no Setor de
Pessoal. Aqueles que não tiveram
alteração no nome deverão levar
somente um comprovante de residência
recente.O motivo da atualização é a
adesão à nova plataforma do Governo
Federal, o e-Social, que terá todas as
informações dos trabalhadores. Caso
as informações não estejam
regularizadas e atualizadas, pode
acarretar bloqueio dos salários a partir
de junho de 2018. O Setor de Pessoal
reitera que está previsto no Estatuto:
“é dever do servidor manter seu
cadastro atualizado”, cabendo
advertência para aqueles que não o
fizerem.

Atualização cadastral dos servidores da Prefeitura de Borda da Mata
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA
SEU CARTÃO DE

VISITA CONOSCO E
GANHE UMA

PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA

POPULAR QUE
SÃO 2.000

EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS

GRATUITAMENTE
EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

No dia 26 de março, Ana Lívia comemorou mais um aniversário.
Parabéns e felicidades!!!

ANIVERSÁRIOSoldado da Polícia Militar de Borda da
Mata participa e Ultramaratona de 54 Km

A Ultramaratona Rei e Rainha Serra
de Minas reuniu atletas de toda a
região para uma das provas mais
difíceis do país em elevação, com 54
km de extensão.  Realizada em

Inconfidentes no dia 18 de março, a
prova passou por percursos nas áreas
rurais e montanhosas dos municípios
de Inconfidentes, Tocos do Moji,
Ouro Fino e Borda da Mata. Entre os

participantes, o Soldado Brant da
Polícia Militar representou Borda da
Mata. Ele terminou a prova em 4º
lugar na categoria, com o tempo de
5h56min.

Bairro Santa Cruz em Borda da Mata
recebe operação tapa-buracos

Idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra viajam ao Santuário Nacional de Aparecida

Na sexta-feira, dia 06/04, 16 idosos
do Lar Monsenhor Pedro Cintra
viajaram a Aparecida/SP, onde
participaram de uma missa, visitaram a
imagem de Nossa Senhora Aparecida e
passearam no shopping. 18 pessoas
acompanharam os senhores e senhoras
(um cuidador para cada idoso, um

enfermeiro e uma técnica em
enfermagem). Na volta, ainda passaram
em Piranguinho e trouxeram doces para
todos que ficaram no Lar.

A coordenadora do Lar, Dalva Luzia,
agradece ao Adeilton Couto pelo
transporte e também à Barraca Marrom
pela cortesia dos pés-de-moleque.

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

 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. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

TTTTTel.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 17el.: 3445- 171818181818

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza


