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Cirurgião Dentista - CROMG 19.608
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Borda da Mata - MG

Consultório

PANIFICADORA FLOR DA MATA
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Previsão do Calendário de circulação

do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12
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Frigomata Ltda - ME, torna público que obteve do Conselho Estadual
de Política Ambiental – COPAM através do Processo nº 1574/2003/
005/2016, renovação da Licença de Operação, para abate de animais
de médio e grande porte (suínos, ovinos, caprinos, bovinos, equinos,
bubalinos, muares, etc.) e compostagem de resíduos industriais,
localizado no município de Borda da Mata – MG, válida por 8 anos.

Prefeitura trabalha políticas públicas para desenvolvimento
do  Tur i smo e  Cul tu ra  em Borda  da  Mata

Secretaria de Saúde e Departamento
de Obras definem estratégias

para combater o mosquito Aedes
Aegypti em Borda da Mata

Em reunião no dia 24/10/
2017, representantes da
Secretaria Municipal de Saúde
e Departamento de Obras
ajustaram as ações de
combate ao mosquito Aedes
Aegypti em Borda da Mata. A
intensificação das ações
aconteceu porque o
município identificou quatro
casos suspeitas de doenças
transmitidas pelo mosquito,
três de Dengue e um de
Chikungunya.

A enfermeira responsável pelo Setor
de Epidemiologia, Graziela Siqueira
ressalta que “o país todo vem sofrendo
com algumas epidemias de doenças
transmitidas por este mosquito e estas
doenças atingem populações das mais
variadas classes sociais e não poupa
ninguém. Assim, cabe a todos nós
fazermos nossa parte, cuidando da nossa
casa, do nosso quintal, do nosso lote
ou casa vazia e, principalmente, do
nosso lixo, afinal através do lixo jogado
em local inadequado, em horário
inadequado, estamos propiciando mais
criadouros para esses mosquitos
terríveis que vem amedrontando todos.”

As ações incluem notificações de
terrenos, visitas dos agentes de

endemias a residências, fiscalização e
multa àqueles que jogam lixo em locais
inadequadas. Importante ressaltar que
o combate ao mosquito transmissor é
feito pela própria população,
principalmente. Os lixos jogados nas
ruas, nos lotes, vasos no quintal,
piscinas, caixas d’água: tudo isso pode
ser propício para a proliferação do
mosquito, que se reproduz em apenas
seis dias no verão.

Participam da reunião os agentes de
endemias, a enfermeira do Setor de
Epidemiologia Graziela, o diretor do
Departamento de Obras Barezze, o
funcionário do Departamento de Obras
Daniel, o fiscal de Posturas Rodrigo e o
chefe de Gabinete Celso.

Equipe de futsal feminino de Borda
da Mata vai disputar a semifinal da Copa

Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí

Equipe de Futsal Feminino

Prefeitura de Borda da Mata
disponibiliza fonte de água potável

nas dependências do asilo

Com água direto do poço artesiano nas dependências do Lar Monsenhor Pedro
Cintra e Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata, uma fonte com duas
torneiras foi construída pela Prefeitura para disponibilizar água potável aos
moradores do município. A obra foi concluída no dia 24/10/2017.

Em 2017, Borda da Mata voltou a
integrar o Circuito Turístico das Malhas
do Sul de Minas e cumpriu os requisitos
de políticas públicas para integrar o
Mapa do Turismo Brasileiro estabelecido
pelo Ministério do Turismo. Também já
está no portal turístico do Estado
(www.minasgerais.com.br). Tais ações
são importantes para alavancar a
economia de Borda da Mata e gerar
oportunidade de negócios aos
empresários e empreendedores.

Com o intuito de conhecer cidades
que já trabalham nesse sentido, o
secretário de Turismo, Cultura e Meio
Ambiente de Cristina/MG, Rafael Rezek,
foi convidado e esteve em Borda da
Mata no dia 25/10, para contar a
experiência de Cristina.  A cidade que
fica próxima de Itajubá tem 11 mil
habitantes e cumpre os requisitos para
receber o repasse de ICMS do Governo
para investimento no Turismo, Cultura
e Meio Ambiente há 10 anos. Rafael
participou de uma reunião com a diretora
de Administração e Finanças, Marília
Sáber e com os responsáveis pelos
setores de Turismo, Edna Motta, de

Cultura, Laís Helena e de Esporte,
Thiago Senna. Ele também participou da
reunião do COMTUR.

De acordo com Rafael, a organização
e desenvolvimento das ações que visam
a atração de investimentos para a cidade
nos setores de Turismo e Cultura não
dependem apenas da Prefeitura, “é
extremamente importante a participação
da comunidade, dos comerciantes e dos
conselhos municipais no planejamento
e desenvolvimento turístico e cultural
de um município. Principalmente do
comércio local e da iniciativa privada.”

Para a presidente do COMTUR
(Conselho Municipal de Turismo), Edna
Motta, “o potencial de Borda da Mata já
é visto por quem passa por aqui todos
os dias, principalmente para negócios
com o setor têxtil. Pela religiosidade,
porque estamos na mais famosa rota de
peregrinação do país, o Caminho da Fé,
além de ser ponto final da rota Caminho
da Prece. Pela localização e pela
natureza, muito propícia aos esportes de
aventura, também já conhecida por
ciclistas. Além de outros pontos que
vem sendo discutidos pelos

conselheiros para que
sejam catalogados e
explorados de forma
sustentável e
rentável aos
moradores e ao
comércio local.”

Como ações
concretas em Borda
da Mata, no setor de
Turismo, vinculado
ao Gabinete do
Prefeito, está em
andamento a

Pesquisa de Demanda Turística, aplicada
nos setores têxtil, de couro, de artefatos
de madeira, artesanato, hotelaria,
estabelecimentos de alimentos &
bebidas com perfil turístico, além do
Inventário Turístico solicitado pela
Secretaria de Estado do Turismo para
catalogar todos os lugares e serviços
de Borda da Mata e a reativação do
COMTUR, representado por 12
instituições, associações e grupos da
sociedade.

O Setor de Cultura que pertence ao
Departamento de Educação e Cultura,
Esporte e Lazer iniciou o Cadastro de
Artistas Locais (disponível no site
www.bordadamata.mg.gov.br) com o
objetivo de conhecer e cadastrar as
pessoas que desenvolvem toda e
qualquer manifestação cultural no
município, além organizar toda a
burocracia para dar início aos primeiros
conselhos de Cultura e Patrimônio
Cultural de Borda da Mata. Também está
organizando o calendário oficial de
eventos 2018 e estruturando festas e
projetos de cunho cultural no município.

Com três vitórias em três jogos, a
equipe de futsal feminino União
Bordamatense avança para a semifinal
da Copa Vale da Eletrônica em Santa Rita
do Sapucaí. O jogo vai ser disputado no
dia 19/11 contra o time da casa,
Eletrônica.

A competição conta com 12 equipes
de sete cidades: Borda da Mata,
Brasópolis, Heliodora, Pedralva,
Piranguinho, São Sebastião da Bela
Vista e Santa Rita do Sapucaí.

Com o técnico Tiago Lopes, auxiliar
Luiz Rafael e apoio Ana Cláudia, as
atletas de Borda da Mata marcaram 12
gols e sofreram 5, totalizando 7 gols de
saldo e 9 pontos na tabela.

O time é composto por Camila Ingrid,
Carla, Edna Maria, Pauline Ariane, Emily
Costa, Jeniffer Jacqueline, Ana Eliza,
Lidiane Silva, Jessyca Eduarda, Mileni
Silva, Jessica Santos e Vanessa Silva.

Resultados

Borda da Mata 4 x 2 UMBBll da cidade
de Heliodora

Borda da Mata 5 x 2 Benedito Chagas
Junior da cidade de Santa Rita do
Sapucaí

Borda da Mata 3 x 1 Garotas do Futsal
da cidade de Piranguinho
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A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

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!!!

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.

Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso
realiza “Caminhada Rosa” para mobilizar as

mulheres sobre a prevenção do câncer de mama
No dia 22 de outubro, as equipes de

Estratégia de Saúde da Família de Bom
Repouso realizaram uma mobilização na
Praça Coronel Ananias de Andrade para
conscientizar sobre a importância da
realização do exame Papanicolau
(preventivo) e da mamografia, para
prevenção do câncer de colo do útero e
do câncer de mama.

Foi realizada uma Caminhada Rosa
juntamente com o grupo de Bikers de
Bom Repouso a fim de conscientizar a
população, além da entrega de panfletos
informativos.

A mobilização aconteceu no mês de
outubro por ser o mês denominado como
Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um
movimento internacional durante todo

o mês de outubro em conscientização
da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de mama.

Além de chamar a atenção das
mulheres para a necessidade de
frequentar o médico e de fazer a
mamografia, essa campanha também
estimula que a mulheres se toque e
sempre faça o autoexame das mamas.

“Caminhada Rosa” em Bom Repouso

Secretária de Assistência Social de Bom Repouso
participa da 12ª Conferência de Assistência
Social de Minas Gerais em Belo Horizonte

A Secretária de Assistência Social de
Bom Repouso, Natali Alcântara
Brandão, juntamente com a Assistente
Social, Márcia Paula, participaram da 12ª
Conferência de Assistência Social de
Minas Gerais que aconteceu no
Minascentro, em Belo Horizonte, no mês
de outubro. Trabalhadores,
gestores(incluindo Secretários
Municipais do Sul de Minas), usuários
e conselheiros da Assistência Social
estiveram presentes, com o objetivo de
mobilização para novas conquistas na
área social. Nesta Conferência, Natali de
Bom Repouso foi eleita delegada para

representar a região,  juntamente com a
delegação de MG na Conferência
Nacional que ocorrerá em Brasília.

Neste ano, o lema estadual foi a
“Garantia de Direitos no Sistema Único
de Assistência Social (Suas): Organizar,
Lutar e Resistir”, que reforça o
posicionamento defendido pelo
Governo de Minas Gerais.

Organizada pelo Conselho Estadual de
Assistência Social de Minas Gerais
(Ceas-MG) e pela Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social
(Sedese), a 12ª Conferência Estadual de
Assistência Social foi precedida por 21

conferências regionais e 841
conferências municipais.

“Durante a conferência ocorreram
muitos debates para definir os caminhos
e as ações para não perdemos direitos
conquistados historicamente para a área
social e também para conquistarmos
outros novos e necessários”, diz Natali.

De acordo com o Prefeito de Bom
Repouso, Messias Crispim Brandão, o
município tem promovido ações
específicas através do Centro de
Referência de Assistencial Social (Cras)
para que as demandas da população
mais carente possam ser atendidas.

Secretários Municipais e Natali e Márcia Paula durante a Conferência

Prefeitura de Borda da Mata publica edital e cadastro
para estudantes que utilizam transporte intermunicipal

Os alunos de faculdades e cursos técnicos profissionalizantes de Borda da Mata que
estudam nas cidades vizinhas e utilizam o transporte escolar intermunicipal devem ler o
Edital de Convocação para Renovação e Inscrição para o Transporte Escolar do Primeiro
Semestre de 2018 e preencher o cadastro. Tanto o edital quanto o cadastro estão
disponíveis no site www.bordadamata.mg.gov.br na aba Publicações > Educação.

Matrículas e rematrículas
nas escolas municipais de

Borda da Mata devem
observar área de zoneamento

Conforme a Resolução da Secretaria
de Estado da Educação - SEE Nº 3420,
de 09 de maio de 2017, os municípios
mineiros estão seguindo a área de
zoneamento para o Cadastramento
Escolar para o ano letivo de 2018. As
rematrículas foram realizadas em
outubro e as matrículas serão realizadas
de 11 a 15 de dezembro.

A área de zoneamento garante ao
aluno estudar na escola próxima de sua
residência, o que consequentemente
gera economia no custo do transporte
escolar por evitar deslocamentos
desnecessários.  No entanto, os pais/
responsáveis que optarem por matricular
o filho em uma Escola que não pertença
à sua área de zoneamento não terão
direito ao transporte escolar municipal,
sendo de sua responsabilidade levar e
buscar a criança no horário correto do
início e término da aula.

 O zoneamento segue o determinado
em anos anteriores:

· E. M. ANTONIO MARQUES
DA SILVA

Bairros: Santa Cruz – Santa Edwiges –
São Benedito

· E. M. BENEDITA BRAGA
COBRA

Bairros: Centro – Santa Terezinha –
São Francisco – Nova Borda

· E. M. PROFª. DIVA RIBEIRO
DOS SANTOS

Bairros: Santa Rita – Santa Terezinha
– Nova Borda – São Francisco – Centro
– Bairros Rurais

· E. M. FRANCISCO DE SOUZA
COSTA

Bairros: Nossa Senhora de Fátima –
Santo Antônio – São Judas – Nossa
Senhora Aparecida – Amoreiras – Nova
Borda – São Francisco – Palma

·CEMEI - Bairros: São Judas – Santo Antônio

Evento de corrida e ciclismo
em Borda da Mata destina
valor das inscrições para o

Lar Monsenhor Pedro Cintra
Cerca de 50 pessoas participaram da

1ª Corrida e Pedal Solidário de Borda
da Mata na manhã de domingo, dia 29/
10. Organizado pelas equipes Pés no
Chão e Bike Adventure, o valor das
inscrições foi revertido para o asilo
municipal, Lar Monsenhor Pedro Cintra.

De acordo com a coordenadora do

lar, Dalva Luzia, os R$ 730,00
arrecadados vão ser destinados para a
compra de 10 colchões tipo casca de
ovo para uso dos idosos, a fim de
garantir sempre a saúde e bem-estar dos
senhores e senhoras. A Prefeitura de
Borda da Mata agradece a iniciativa e
solidariedade dos atletas.

Evento Ciclístico em prol do Lar Monsenhor Pedro Cintra

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
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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

 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

Prefeitura de Borda da Mata realiza evento em comemoração ao Dia do Servidor Público

O dia 28 de outubro é dedicado ao
Servidor Público. Em comemoração à
data, o Departamento Municipal de
Administração e Finanças organizou
no dia 27/10, a palestra “A arte de
servir” com o jornalista, consultor e
secretário de Desenvolvimento
Econômico e Empreendedorismo de
Extrema, Adriano Carvalho. Em suas

palavras, Adriano tratou da
importância de cada servidor na
construção da história do município,
citou ações de Borda da Mata retiradas
das notícias do site oficial que
traduzem a relevância dos funcionários
na vida dos cidadãos, como a festa do
dia das crianças nas escolas e o
aniversário surpresa de uma paciente

internada no Pronto Atendimento
Municipal “essas ações independem
de dinheiro e de orçamento. É a
percepção e  a iniciativa dos
servidores que mudam a experiência
de quem viveu aquele bom
atendimento.”

A diretora de Administração e
Finanças, Marília Duarte Lopes Sáber,

falou sobre a carreira construída na
Prefeitura de Borda da Mata há 26 anos
“já passei por administrações de seis
prefeitos, o André é o sexto prefeito
com quem trabalho, e posso afirmar
que o nosso trabalho é essencial para
manter a qualidade do serviço público
para toda a população.” O prefeito
André Marques falou da importância

dos servidores para a execução das obras
e projetos da Administração para o
desenvolvimento de Borda da Mata e
reiterou seu compromisso com a
valorização do pessoal.

Após a palestra, os servidores do Setor
de Pessoal e Recursos Humanos, Luciana
Silva, Tatiane Sousa e Samuel Andrade
sortearam brindes entre os funcionários.

Campanha Outubro Rosa em Borda da Mata realiza busca ativa de mulheres

A Secretaria Municipal de Saúde
juntamente com as equipes da Saúde
da Família das seis Unidades Básicas
de Saúde de Borda da Mata (Santa Rita,
Centro, Nossa Senhora de Fátima, Santa
Cruz, Cervo e Sertãozinho) realizaram

busca ativa das mulheres para levar
informação sobre o câncer de mama,
agendar preventivos, mamografias e
consultas com ginecologista.

As ações do mês de outubro foram
intensificadas na semana de 21 a 27 de

outubro com a visita dos enfermeiros
nas escolas, fábricas e comércio para
conversar diretamente com as
mulheres. Durante dois dias (24 e 26 de
outubro), a UBS Monsenhor Pedro
Cintra, no Centro, atendeu em horário

estendido, das 17h às 20h, para
realização de exame preventivo pelas
enfermeiras.

No encerramento das atividades da
campanha Outubro Rosa, 27/10, uma
caminhada da Secretaria Municipal até

o Coreto na Praça Nossa Senhora do
Carmo, com blitz para chamar a atenção
das mulheres sobre a importância de
cuidar da saúde de maneira preventiva
distribuiu panfletos e agendou exames
para as mulheres.

Farmácia Municipal de Borda da Mata é transferida para espaço mais amplo
Cerca de 100 pessoas passam pela Farmácia Municipal de

Borda da Mata todos os dias. Para melhorar o atendimento aos
pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde transferiu a farmácia
para um espaço mais amplo. A nova sede da farmácia fica ao
lado da capela, onde antes funcionava o Setor de Fisioterapia,
que também foi remanejado para um espaço maior.

O horário de atendimento na Farmácia Municipal acontece
das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Todos
os serviços da Saúde estão concentrados nas dependências
do Lar Monsenhor Pedro Cintra.

Novo local da Farmácia Municipal

Alunos da Rede Municipal de Borda da Mata participam de oficina Mutirão da Vida
Atividades sobre cooperação, amizade, meio ambiente e reciclagem foram

ministradas durante a oficina Mutirão da Vida para alunos de 4º ano das
escolas municipais de Borda da Mata no dia 19/10, com músicas, oficinas
e dinâmicas. O projeto do Governo do Estado foi realizado pela empresa
RéMiFó Produções, com patrocínio da Cemig e apoio da Prefeitura.

Na Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos aconteceram
as oficinas de reflorestamento no turno da manhã e compostagem no turno
da tarde, com a participação dos alunos, professoras das respectivas
turmas,  d i reção,  supervisão e  serventes ,  sobretudo na  of ic ina  de
compostagem.

Na Câmara Municipal ocorreram oficinas com os alunos das Escolas
Municipais Antônio Marques da Silva e Francisco Souza Costa (manhã) e
à tarde com os alunos da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra.

No período da noite houve uma “Roda de Conversa”
com o professor doutor Carlos Brandão, professor-
emérito da Unicamp e as diretoras e vice-diretoras da
Rede Municipal, a diretora da Escola Estadual Lauro
Afonso  Mega le ,  Ve rôn ica  S imões  e  a lgumas
supervisoras, com o.

O projeto aconteceu nas cidades de Borda da Mata,
Cristina, Caldas, Itajubá e Maria da Fé.

 

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

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

Oficina Mutirão da Vida
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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

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

Programa de Melhoria da Atenção a Qualidade visita ESF de Tocos
do Moji e fala da importância das Agentes Comunitárias de Saúde

No início do mês de novembro, a
Equipe Saúde da Família de Tocos do
Moji recebeu a visita do PMAQ-
Programa de Melhoria da Atenção a
Qualidade, sendo ela qualidade de
atendimento ao usuário e aos
profissionais. 

Eles vieram para  nortear a realizar
atividades que possam  melhorar a
qualidade de vida da população.

Segundo a Enfermeira Shirley Pereira,
o grande mérito para que possam ter um
grande desempenho nesta avaliação, a
base primordial é o AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE,  que não 
mede esforços para conseguir alcançar
objetivos e metas, lutando com carinho,
dedicação no seu serviço do dia a dia. 

“Parabéns agentes comunitárias, a
base da pirâmide ESF. Sem vocês não
conseguiríamos.   Então recebam o 
agradecimento de modo geral a todas
vocês. 

Não poderíamos deixar de  falar um

pouquinho com a população referente
aos trabalhos das agentes de saúde.
Muitos não conhecem,  mais precisam
conhecer.

Para que ele aconteça tem-se como
base primordial o agente comunitário de
saúde. Aquele que bate a sua porta e
talvez, algumas pessoas não deixam
entrar porque acham que é somente para
uma assinatura.

Vamos lá....  O agente comunitário de
saúde bate a sua porta, para oferecer
todo atendimento que deve ser realizado
dentro da sua casa, pois, a mesma
carrega consigo um tablet, e papeis de
orientações e prevenções, referente a
saúde..... Entre outros.

Todo mês,  as agentes de saúde tem
que dar conta de suas visitas,  são
muitas famílias, muitas casas e elas tem
que prestar contas das casas visitadas
e como foi as visitas. 

Fazem relatório das visitas, das
internações que teve motivo/causa e se

na volta da internação o paciente
precisará de uma visita do médico ou da
enfermeira para fazer curativo ou outro
procedimento e possível agendamento
do médico ou da equipe para
acompanhar você na sua casa.

Elas fazem listagens e atualizações de
quantidade de hipertensos, diabéticos,
entre todas as outras listagens mais ou
menos umas trinta, tem prestar conta ao
Ministério da Saúde para que venham
insumos, materiais.

Em toda visita onde tem criança,
pedirá cartão de vacinação do seu filho
para acompanhar as vacinas, pois ela
tem um acompanhamento das crianças
através do cartão espelho, tem que saber
sobre pesagem se foi no médico, se está
sendo acompanhadas. Elas precisam
atualizar tudo mensalmente entre listas
e mais listas aproximadamente umas
trinta listas. 

Entre eles hipertensos,  diabéticos,
pacientes que fazem uso de medicações,

idosos.  Para que seja suficiente as
vacina  para a população seja de criança,
adolescente, adulto, gestante e idoso.
Sejam bem cuidados.

Receba o Agente de Saúde, ele é muito
importante na sua casa. Na sua saúde.

As funções do agente de saúde são
inúmeras e não meras assinaturas.

Vamos mudar estamos no caminho
certo, batalhar trabalhar com a
prevenção das doenças da nossa
população, assistir mais a população,
cuidar com amor, carinho e dedicação,
venham participar conosco dos nossos
eventos das nossas atividades de
melhoria para o atendimento da nossa
população. 

Em nome da equipe, ESF agradeço a
cada um, de modo especial: a técnica de
enfermagem Fernanda Braga, com sua
competência e dedicação, sempre a
sorrir,  cuidando com amor, carinho e
destreza, agradeço as Agentes
Comunitárias de Saúde: Glaucia Rosa,

Gabriela Pereira, Leticia Silva Poliana
Campos, Marinez Aparecida, Rosilene
Alves, Maria Helena, Ana Cláudia
Pereira, Maria Aparecida, graças a
vocês a base da equipe saúde da
família,  a base da saúde, pois, se
queremos algum dado, se precisa
entregar um exame, uma receita, ou
quaisquer coisa é através da Agente
de Saúde,  e falar um pouco de como
vocês são importante para a saúde.

São vocês quem nos fornecem
dados, de doenças de condições de
saúde, quantitativos de crianças,
adolescentes, adultos idosos, para uma
campanha de vacinação, para um uma
ação entre vários outros motivos.

São vocês junto a equipe que vão até
as escolas fazerem palestras, mostrar
conhecimento. Uma equipe começa
quando todos trabalham de forma a
garantir a satisfação e a qualidade de
vida do usuário” enaltece a Enfermeira
Shirley Pereira.

Agentes Comunitárias de Saúde de Tocos do Moji

ESF e CRAS de Tocos do Moji realizam
várias atividades sobre o Outubro Rosa

A Equipe Saúde da Família de Tocos
do Moji, realizou em parceria com Cras,
vários eventos em comemoração ao
outubro Rosa, envolvendo a população
na conscientização  ao combate ao

Grupo Gestante – Tocos do Moji

No final de outubro,  aconteceu com  grupo de gestante uma palestra
com orientações realizadas pela Nutricionista Gislaine Pereira,

focando alimentação saudável e amamentação.

câncer de mama.  Realizou -se palestras
com os usuários do Bolsa Família e com
grupo de caminhada, em dias
alternados, tendo depoimento de
usuários que passou pelo tratamento

do câncer e conseguiu a recuperação. 
As palestras foram ministradas pela
Doutora Patrícia Nacararo e Doutora
Roselaine Candeias, médicas da
Estratégia Saúde da Família.

Atividades do

Outubro

Rosa em

Tocos do

Moji

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!
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Homem de 42 anos é
encontrado morto em casa
no bairro Santa Terezinha

A Polícia Militar de Borda da Mata, foi acionada via 190 pelo solicitante FCR para
comparecer no Bairro Santa Terezinha, o qual nos relatou que seu pai estava trancado
no quarto desde cedo e que apesar de ter chamado por diversas vezes, não obteve
resposta. Disse ainda, que, por volta das 8h da manhã ao tentar avisar que estaria
indo a escola, seu pai somente respondeu que nem sairia do quarto, pois não estava
passando muito bem. A PM deslocou até a residência e constatou que a vítima CCR
de 42 anos, estava deitado na cama sem sinais vitais, o filho da vítima relatou que
seu pai faz uso de bebida alcoólica e faz uso de medicamentos, sendo o corpo
levado para o IML de Pouso Alegre/MG.

Morador do Bairro Nossa
Senhora de Fátima é preso

por desobediência
A Polícia Militar de Borda da Mata, recebeu várias denúncias via 190, onde estaria

ocorrendo uma briga em um bar no Bairro Nossa Senhora de Fátima, quando a
guarnição da PM chegou ao local, constatou que havia alguns indivíduos com
ânimos exaltados, sendo dado ordem legal para que colocassem a mão na cabeça
para ser realizado a abordagem e busca pessoal, porém o autor JOS não obedeceu
a referida ordem e empreendeu fuga da abordagem, sendo perseguido. Quando os
militares chegaram próximo do autor, o mesmo começou a resistir com chutes para
contra os militares, sendo necessário o uso da força moderada para conter as
agressões e ser feita a algemação e sua prisão. O Autor é conhecido no meio policial
por diversas passagens e responderá em liberdade o processo.

Cras de Borda da Mata promove Semana das Crianças
Os grupos de

crianças e
adolescentes do Cras
Sebastiana Marques
em Borda da Mata
reúnem alunos
durante o contra
turno escolar para
atividades de
interação, são os
chamados ‘Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos’.

Todas elas
estiveram reunidas
durante os dias 23, 24
e 25 de outubro para
a Semana das
Crianças do Cras,
com brincadeiras,
pula pula, lanches
especiais, entre
outras atividades
recreativas. A ação
aconteceu no grande
quintal do Anexo
Cras Santa Cruz.

Cras de Borda da Mata realiza projeto de educação ambiental com crianças

As crianças que participam do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos no Cras Sebastiana Marques - anexo
Santa Cruz estão participando do projeto de educação
ambiental “Plantamos o futuro que queremos”. Desde o início
de outubro, cerca de 35 crianças, divididas em dois grupos,
estão recebendo aulas teóricas e práticas com Gustavo Pereira
de Oliveira,
funcionário da
Prefeitura e pós-
graduando em
Gestão Ambiental
pelo Instituto
Federal do Sul de
Minas - Campus
Inconfidentes.

Na prática, os
alunos já
plantaram no
quintal do Cras
anexo Santa Cruz
uma horta e
árvores frutíferas,
as quais recebem o
cuidado do manejo
toda semana.
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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

Conselhos municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente
discutem inserção do projeto Jovem Aprendiz em Borda da Mata

Em reunião no dia 30/10/2017, o
Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) e o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) se reuniram para
discutir a inserção do projeto “Jovem
Aprendiz” em Borda da Mata por meio
do Instituto Pater de Educação e Cultura,
chamado de Projeto Societá. Os
conselhos vão decidir se concedem a
inscrição à empresa para exercício em
Borda da Mata, um dos requisitos
obrigatórios.

A vice-presidente do CMAS, Tatiane
Sousa, explicou a importância do projeto
para ofertar qualificação e inserir os
jovens no mercado de trabalho em Borda
da Mata, “o projeto vai ser custeado
pelos empresários e a contrapartida da
Prefeitura é oferecer apenas as salas para
as aulas de qualificação profissional.”
Para a presidente do CMDCA, Evelyn
Freitas, outros municípios onde o
projeto já acontece vão ser consultados
e levados em conta na decisão. Na
ocasião, o senhor Gustavo Dantas de

Melo expôs a dificuldade da Guarda
Mirim em se adequar à lei do Marco
Regulatório para continuar exercendo as
atividades. Além de outros fatores falta
à instituição oferecer a qualificação
profissional aos jovens. Com a
exposição de prós e contras, os
conselheiros dos dois Conselhos vão
se reunir no próximo mês para a decisão.

As instituições de inserção de jovens
no mercado de trabalho precisam atender
todos os requisitos previstos na Lei
para exercer as atividades, portanto, cabe
às instituições cumprir todas as
obrigatoriedades.

Além dos conselheiros, estiveram
presentes na reunião como
representantes do Poder Executivo, o
assessor de governo da Prefeitura, José
Epaminondas da Silva, o controlador
interno municipal, Gustavo Pereira de
Oliveira, a diretora do Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social,
Bruna Ruana da Silva e a representante
do Ministério Público, Luana Lima
Pereira de Siqueira Antunes.

Reunião dos Conselhos

municipais de

Assistência Social e da

Criança e do

Adolescente
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Pesquisa mostra como leitores
combatem as ‘fake news’

(notícias falsas)
De cada 4 pessoas, 3 checam se

notícia é verdadeira antes de postar.

Pesquisa foi feita em quatro países:

EUA, Reino Unido, França e Brasil.
Uma pesquisa feita em quatro países,

entre eles o Brasil, mostrou a
preocupação das pessoas com as
notícias falsas que inundam as redes
sociais na internet. Segundo a pesquisa,
em busca de credibilidade, as pessoas
têm recorrido ao jornalismo profissional.

Pode parecer absurdo, mas tem gente
que acreditou que um tubarão foi visto
nadando em uma Rua dos Estados
Unidos. Impressionante, né? Mas não é
verdade. Assim como tantas outras
informações que aparecem nas redes
sociais, são “fake news”, ou notícias
falsas. A expressão foi popularizada
pelo presidente americano Donald
Trump. Muitos simpatizantes dele
espalharam notícias sem verificar se são
verdadeiras, como a história que a ex-
primeira-dama dos Estados
Unidos Michelle Obama nasceu homem,
que é claramente falsa.

Mas não é o que maioria faz. Uma
pesquisa em quatro países, Estados
Unidos, Reino Unido, França e Brasil,
mostrou que, de cada quatro pessoas,
três verificam se uma notícia é verdadeira
antes de compartilhar essa informação.
Os pesquisadores dizem que essa
comprovação é feita, provavelmente,
pela TV, jornal, rádio e revistas, por causa
da credibilidade.

A pesquisa diz ainda que os veículos
com maior confiança são os já
consolidados, aqueles que fazem
jornalismo de forma profissional, em que

os jornalistas verificam se uma notícia é
verdadeira antes de que ela seja
publicada. Entre os veículos mais
confiáveis estão as revistas semanais,
canais de notícias 24 horas, noticiários
de rádio, jornais impressos e noticiários
de TV. Entre os menos confiáveis estão
aplicativos de mensagens e redes
sociais. 39% das pessoas disseram que
usam mais fontes de notícias do que há
um ano, e 73% disseram que o jornalismo
de qualidade é fundamental para uma
democracia saudável.

O levantamento chamado “Confiança
nas Notícias” foi feito pela Kantar, uma
empresa mundial de pesquisas. Oito mil
pessoas foram entrevistadas, duas mil
no Brasil.

“A gente observou é que, embora as
pessoas estejam consumindo mais
fontes de notícia do que elas jamais
consumiram, a credibilidade desses
meios já estabelecidos é mais importante
do que nunca e elas identificam isso,
elas valorizam esses meios, elas
valorizam essas notícias que vêm desses
meios e, claro, tudo em função do
legado, em função da qualidade dessas
informações que são providas, em
função da história que esses meios têm
e isso faz com que, de novo, a
credibilidade deles sejam facilmente
percebida para as pessoas de forma
geral”, disse Juliana Sawaia, diretora da
Kantar.

Fonte: Jornal Nacional

Prefeitura e empresa de reciclagem de Borda da
Mata firmam parceria para coleta seletiva do lixo

A partir do dia 20 de novembro de 2017, a empresa de Borda da Mata Rei da Reciclagem volta a fazer a coleta seletiva do lixo
no município. Todos os bairros urbanos e os distritos Cervo e Sertãozinho vão receber a coleta seletiva, por isso, é importante
a colaboração dos moradores para separar
o lixo reciclável (embalagens, papeis,
plásticos, garrafas, papelão, etc) do lixo
orgânico (restos de alimentos e papeis
sujos) e colocar o lixo na rua nos dias e
horários pré-estabelecidos.

A coleta do lixo da Prefeitura continua
nos dias de costume em cada bairro. A
coleta seletiva do lixo reciclável acontece
em três dias, a partir das 8h, conforme
tabela: 

 

Alunos do 9º ano da Rede Municipal de Borda da Mata
são aprovados em vestibular para ensino médio e técnico

Três alunos da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra foram aprovados
para o Ensino Médio/Técnico em
Mecatrônica do Sesi em Pouso Alegre.
O estudante Jorge Luiz Pereira de Souza
Júnior de 15 anos, aluno do 9º I, e os
estudantes do 9º III, João Lucas de
Moraes Pereira de 14 anos e Giovana
Alineuza Carvalho Costa também de 14
anos são os três aprovados da escola
para continuar os estudos durante o
Ensino Médio com um curso técnico
profissionalizante.

Para Giovana, o contato dos
professores com as turmas e empenho
para estudar são fundamentais “se não
fosse o incentivo dos professores que

vão à sala, falam dos vestibulinhos,
emprestam livros pra gente, nem
ficaríamos sabendo. É muito importante
o interesse no ensino para o nosso
aprendizado.”

Estes e outros alunos da escola ainda
vão fazer o vestibular do
IFSULDEMINAS Campus
Inconfidentes. As quatro salas de 9º ano
da EMBBC já obtiveram destaque em
2017 pela conquista do primeiro lugar
na Prova Brasil Premiada, avaliação do
Sistema de Ensino NAME nos 29
municípios que utilizam o material
didático do Instituto. Mais de 6 mil
alunos de 116 escolas foram avaliados
na Prova Brasil.

Alunos aprovados em vestibular para ensino médio e técnico

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130


