DESDE MARÇO/97
ANO XXII - Nº- 424
15 DE MAIO DE 2020

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORD
AD
A MA
TA, BOM REPOUSO
ADOR JOSÉ BENT
O
BORDA
DA
MAT
REPOUSO,, TOCOS DO MOJI, SEN
SENADOR
BENTO

Secretaria de Saúde de Borda da Mata adquire testes rápidos para Coronavírus
Distrito Sertão da Bernardina em
Tocos do Moji é selecionado para
receber torre de telefonia
celular no Programa “Alô Minas”

O Delírio
Coletivo de
quem nega o
Covid-19
Página 6

Imagem Ilustrativa

Página 4

Página 3

Bom Repouso realiza Barreira
Sanitária na entrada da cidade

Barreira Sanitária em Bom Repouso

Página 4

Prefeitura de Senador José Bento
intensifica barreiras sanitárias
contra o Coronavírus na cidade

Barreira Sanitária em Senador José Bento

Página 3

2

TRIBUNA POPULAR

Trabalhadores de Senador José
Bento são homenageados pelo
Secretário de Saúde Natan
e pelo Prefeito Fernando

O Secretário de Saúde de Senador
José Bento, Natan Souza, juntamente
com o Prefeito Fernando Fernandes
parabenizam a todos Funcionários da
área da Saúde do município pelo dia
Mundial do Trabalho..
“Agradecemos a todos funcionários
pelos serviços prestado ao nosso
município. Que de qualquer forma de sua
atividade que exerce na área da SAÚDE
e ainda mais nesta luta diária contra a
Pandemia do COVID19, sempre

prestando um ótimo serviço e cuidando
do nosso bem mais precioso que é a
nossa Saúde. Que Deus continue
abençoando a todos”, homenagearam os
funcionários da Saúde em especial,
devido a esta pandemia “mas rendemos
nossas homenagens a todos os
trabalhadores que cada um em sua
função é importantíssimo para
atravessarmos este momento tão crítico
no nosso país”, finalizaram Natan e
Fernando.

DECRETO MUNICIPAL Nº 29
DE 10 DE MAIO DE 2020 –
SENADOR JOSÉ BENTO
“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E
EMERGÊNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO E
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO
CORONAVÍRUS); REVOGA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVO
NO DECRETO MUNICIPAL N° 20/2020 E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
O Prefeito Municipal de Senador José
Bento - MG, Sr. Fernando César Fernandes,
no exercício de suas atribuições legais que
lhe confere o art. 70, V, da Lei Orgânica do
Município;
Considerando a evolução do cenário
epidemiológico da doença infecciosa viral
denominada Novo Coronavírus (COVID19), no âmbito do município de Senador
José Bento/MG, no Estado de Minas
Gerais e no Brasil;
Considerando o aumento do numero de
casos confirmados da doença infecciosa
viral denominada Novo Coronavírus
(COVID-19) no município de Senador José
Bento/MG, demandando a adoção urgente
de medidas extraordinárias de prevenção,
controle e contenção de riscos e danos à
saúde publica evitando-se a disseminação
do vírus;
Considerando o que foi decidido em
reunião extraordinária no dia 09 de maio
de 2020, com a Secretaria Municipal de
Saúde, Policia Militar o Prefeito
Municipal, optou que na data de
publicação do presente decreto,
implementará as seguintes medidas para
combater o Novo Coronavirus (COVID19) no âmbito municipal;
D E C R ETA:
Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
no Município de Senador José Bento MG, em razão de epidemia de doença
infecciosa viral respiratória – COVID-19,
causada pelo agente Novo Coronavírus.
DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS
MUNICIPAIS
Artigo 2° – Como medida de prevenção
ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, ficam suspensas às
atividades públicas no âmbito do
Município de Senador José Bento - MG,
por 60 (sessenta) dias a partir da
publicação do presente decreto:
I – As atividades escolares na rede
Municipal de Ensino;
II - Todos os serviços ofertados pela
Creche (CEMEI) e CEM (Centro
Educacional Multidisciplinar) Municipal,
inclusive berçário e período integral;
III – As oficinas e aulas/cursos técnicos
realizados pelo CRAS;
IV – Todas as atividades realizadas pela
Secretaria Municipal de Esportes,
escolinhas de futebol, treinos,
campeonatos, competições e afins;
V – Todas as atividades realizadas pela
Secretaria Municipal de Cultura, Shows,
palestras, cursos, exposições, encontros,
aulas e demais atrações culturais;
VII – Suspensão de oficinas, atividades
em grupo e de promoção de saúde ofertadas

no Centro Municipal de Convivência e
Academia da Saúde;
Paragrafo Único – Fica dispensado de
licitação para aquisição de bens, serviços
e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do novo corona vírus de que
trata este decreto, conforme medida
provisória n° 961 de maio de 2020.
DOS EVENTOS PÚBLICOS,
CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS E
SIMILARES
Artigo 3° - Ficam suspensas, no âmbito
público/particular todos os eventos/
reuniões, celebrações religiosos (missas,
cultos e outros eventos desta natureza),
shows e similares, para evitar
aglomerações com mais de 05 (cinco)
pessoas, com objetivo de que a pandemia
não se alastre e contamine no município,
principalmente, quem está no grupo de
risco.
DO USO DO VELÓRIO MUNICIPAL
Artigo 4° - Para o uso do velório
municipal fica estabelecido o limite
máximo de 05 (cinco) pessoas,
independente do número de corpos que
estejam sendo velados por no máximo 02
horas de tempo após a chegada do corpo;
I - Durante o velório as pessoas deverão
manter a distancia mínima de 02 metros
uma das outras e adotar todos os cuidados
descritos neste decreto;
II - Fica proibida a utilização da copa/
cozinha localizada dentro do velório
municipal;
III - No caso de óbito de pessoas com
diagnóstico confirmado ou suspeito de
COVID-19, os corpos deverão se
embalados em sacos de óbito, colocados
em urnas lacradas, que não devem ser
abertas em nenhuma hipótese e seguir
diretamente para o sepultamento, sem a
realização de cerimonia de velório e sem
publico presente no cemitério podendo ser
acompanhado por um familiar ou
representante da família;
IV - Todos aqueles que forem manusear
os corpos de pessoas suspeitas ou
confirmadas com COVID-19, devem estar
equipadas com equipamentos de proteção
individual (EPI) indicados pelas normas
técnicas emitidas pelas autoridades
sanitárias responsáveis.
DO USO OBRIGATÓRIO DE
MASCARAS E OUTRAS MEDIDAS
JUNTO À POPULAÇÃO
Artigo 5° - Torna-se obrigatório o USO
DE MASCARAS ou cobertura sobre o
nariz e a boca em todos os espaços
públicos, estabelecimentos comerciais no
âmbito municipal;

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 Educação de Senador José Bento em tempos
de COVID-19: Novos desafios para o ensino
Uma das grandes dúvidas das redes
de ensino e educadores são os formatos
de atividades aos quais podem recorrer
neste período para atender à diversidade
socioeconômica dos estudantes. A
aprendizagem nesse período não se
resume àquela mediada por dispositivos
tecnológicos ou mesmo online. Mas sim
em um conjunto de atividades de ensinoaprendizagem diversificadas que podem
incluir desde vídeo-aulas ou ensino
online, como também atividades
impressas enviadas aos alunos, leitura
de textos e livros. São soluções de
ensino remoto extremamente importante
para enfrentar as demandas emergenciais
diante deste contexto epidemiológico.
Diante disso, a Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira em
Senador José Bento propôs um
alinhamento entre a escola, aluno e a
família. Uma vez que as aulas no
município estão suspensas desde o dia
18 de março de acordo com orientações
da SRE de Pouso Alegre.
Após mais de um mês de aulas
suspensas e escolas fechadas fomos
novamente orientados através de
reunião virtual com a Superintendente
de Ensino em ofertar um regime especial
de ensino, o não presencial e logo as
aulas presenciais precisaram ser
substituídas para a modalidade de
ensino à distância (EAD) e os desafios
dessa transição temporária são imensos
tanto para os alunos quanto para a
escola.
Para os alunos o grande desafio é
aprender a gerenciar o tempo dentro de
casa e ter disciplina para estudar longe
da escola. Tudo isso no contexto de
stress por estarem confinados em casa,
longe dos amigos e professores e
vivendo no contexto de uma pandemia
internacional. Para os professores,
aprender a adaptar as costumeiras aulas
presenciais para aulas virtuais também
não é nada fácil, ainda mais sem prévio
treinamento pedagógico e tecnológico,
como acontece em muitas escolas.

Porém, embora estejamos vivendo
esse momento desafiador, há, por outro
lado, um grande leque de opções de
soluções para contornar a crise.
Nem sempre podemos pensar no
ensino a distância e relacionar
diretamente à tecnologia. Mesmo que o
que vem à mente quando se fala sobre
educação a distância é tecnologia. No
entanto, aula não presencial é estar à
distância, não necessariamente por
meios tecnológicos. Existem várias
outras possibilidades e uma das
encontradas pela nossa equipe
pedagógica diante da realidade do nosso
município foi a produção de apostilas
que juntamente com os livros didáticos
foram enviadas com muito cuidado e
segurança a casa de cada um de nosso
alunos.
A principal proposta da escola é
promover a aproximação com o aluno,
reiterar o compromisso do aluno com as
atividades escolar. Tranquilizando a
família em relação as atividades

I - O uso de máscara caseira/artesanal
confeccionada em tecido, deve atender as
normas do Ministério Da Saúde
especialmente aquelas da nota informativa
n° 003/2020, sendo de uso individual, não
devendo ser compartilhada entre
familiares, amigos e outros, mesmo depois
de lavadas;
II - A utilização do uso de máscara não
afasta a necessidade do distanciamento
mínimo de 02 (dois) metros entre as
pessoas, bem como a prática de
higienização das mãos vias respiratórias e
etiqueta da tosse;
III Como forma de contribuir para a
contenção do coronavírus COVID-19
recomenda e/ou orienta:
- Aos idosos e pacientes que possuem
doenças crônicas e pulmonares que fazem
parte do grupo de risco mais atingido pelo
coronavírus, optem por permanecer em
casa;
-II- a não realização de eventos privados
em que haja aglomeração de pessoas;
-III- que sejam evitados deslocamento
de moradores da cidade, para o exterior e
outras localidades em que houver a
transmissão comunitária do agente
coronavírus (COVID-19);
-IV- evitar locais públicos, a aglomeração
de pessoas em lugares fechados,
permanecendo o máximo possível em suas
residências;
-V – Que a população procure os agentes
comunitários responsáveis por suas áreas
para prorrogação de receitas simples de
medicamentos de uso contínuo, para
retirada nas farmácias municipais, para 10
(dez) meses a contar da expedição da
receita.
-VI- a busca de informações sobre o
coronavírus em fontes oficiais e confiáveis
evitando informações falsas e FAKE NEWS,
como no site do Ministério da Saúde:
www.saude.gov.br e Secretaria Municipal
de Saúde de Senador José Bento;
-VII – Fica vedado espaços de recreação
e atividades físicas em grupos (Academias,
Campos de Futebol, Quadras de society e

outros esportes);
DO COMERCIO LOCAL
Artigo 6°- Fica estabelecido as seguintes
medidas para o funcionamento do
comércio:
I – Fica estabelecido que o horário de
funcionamento do comércio no município
em todas as áreas será das 06h00min às
19h00mim;
II – Todos os estabelecimentos deverão
fornecer aos seus funcionários
equipamentos de proteção individual
(EPIs) adequado para atividade exercida e
em quantidade suficiente. Caso a atividade
não possua protocolo especifico deverá ser
fornecido no mínimo máscaras;
III – Providenciar barreiras de proteção
física quando em contato com o cliente,
fazer sinalizações de demarcações de 02
metros de distância entre um cliente e
outro;
IV – Os estabelecimentos deverão
respeitar o limite máximo de 05 pessoas
por vez; devendo os próximos clientes
ficar do lado de fora do estabelecimento
respeitando o distanciamento social;
V – Só permitir a entrada de clientes que
estiverem utilizando máscaras, só
retirando as máscaras para se alimentar no
local, no momento da refeição, desde que
respeite as exigências contidas neste
decreto;
VI - Para os restaurantes manter as
mesas dispostas de forma a haver 02 (dois)
metros de distância entre os clientes,
orientando a sentar na mesma mesa apenas
pessoas do convívio próximo e no máximo
02 pessoas por mesa;
VII – Manter os ambientes ventilados,
evitar o uso de ar condicionado;
VIII - Não oferecer produtos para
degustação;
IX – Fica vedada a entrada de
comerciantes ambulantes no município
sem alvará provisório de funcionamento e
documentação pertinente para atuação na
área;
X – Farmácias e drogarias poderão ter o
funcionamento em 24 horas, desde que

propostas e promovendo o diálogo.
Lembrando que todos os professores
estão disponíveis no horário
estabelecido por cada um para o
atendimento ao aluno, principalmente
via aplicativo de celular que se
apresenta como uma importante
ferramenta na hora de compartilhar
informação.
Diante disso, não dá para pensar no
EAD como se fosse a aula presencial. O
aluno de hoje quer construir seu
conhecimento e nossos professores tem
o compromisso de ensinar com
criatividade, inovação, bom senso,
precisam se comportar como mediadores
e não como expositores de conhecimento
para que assim, nenhum aluno seja
prejudicado diante desse novo modelo
de ensino em tempos de pandemia.

Ednaldo Josmar da Silva
Diretor da Escola Municipal
Professora Maria da Costa Ferreira
respeite as exigências aqui estabelecidas;
XI – Os bares poderão trabalhar em
formato delivery, sendo expressamente
proibida a comercialização de bebidas e
refeições no local;
XII – Os comércios que manuseiam
alimentos com as mãos, deverão
obrigatoriamente estar usando luvas;
XIII – O descumprimento das medidas
estabelecidas neste decreto poderá
acarretar o fechamento compulsório e
aplicação de demais sansões normativas.
Artigo 7° - A tramitação dos processos
referentes a assuntos vinculados a este
decreto correrá em regime de urgência e
prioridade em todos os órgão e entidades
Município;
Artigo 8º - As despesas decorrentes da
execução deste Decreto correrão por conta
das despesas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento e receitas
vinculadas do Ministério da Saúde para
combate ao COVID-19.
Artigo 9° - A fiscalização do disposto neste
decreto será exercida pela Secretaria de Saúde
Municipal, com o auxilio da segurança privada
terceirizada pela Prefeitura Municipal e
Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
Artigo 10° - O desacato aos funcionários
que estiverem fiscalizando as medidas do
presente decreto por parte dos munícipes
poderá sofrer as sansões previstas em lei;
Artigo 11° - Fica estabelecido o prazo de
24 horas para que a população e o comércio
possa atender as medidas estabelecidas neste
dispositivo após sua publicação;
Artigo 12° - Fica revogado o decreto
municipal de n° 020/2020;
Artigo 11 - Este Decreto entra em vigor
nesta data de sua publicação com validade
por 30 (trinta) dias, podendo ter seus efeitos
prorrogados, de acordo com as necessidades
do município.
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal Senador José Bento MG, 10 de Maio de 2020.
Fernando César Fernandes
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
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Prefeitura pulveriza ruas e lugares
públicos de Senador José Bento
O Prefeito Fernando Fernandes e o
Secretário de Saúde, Natan Souza e
equipe não estão medindo esforços para
combater o Coronavírus em Senador
José Bento
O método de pulverização aplicado é
com um produto desinfetante, que
atende as recomendações da ANVISA
para matar bactérias e vírus. Esse esforço
de pulverizar é uma tentativa de matar
eventuais vírus que possam ter sido
deixados nessas áreas.

Distrito Sertão da Bernardina em
Tocos do Moji é selecionado para
receber torre de telefonia
celular no Programa “Alô Minas”

Prefeitura de Senador José Bento intensifica
barreiras sanitárias contra o Coronavírus na cidade
O Município de Tocos do Moji aderiu
ao Programa do Governo do Estado de
Minas Gerais, intitulado “Alô, Minas!”,
com a finalidade de instalação de torres
de telefonia celular, tendo indicado o
DISTRITO
SERTÃO
DA
BERNARDINA para concorrer a uma
dessas instalações. De acordo com o
Prefeito Toninho Rodrigues, é com
muita alegria e satisfação, que recebe
essa notícia da escolha do distrito pela

Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão para ser beneficiado. “ Assim
sendo, quero agradecer o empenho e o
apoio dos Deputados Rodrigo de
Castro (Federal) e Tito Torres
(Estadual) nesta importante conquista,
bem como parabenizo toda a população
do Distrito Sertão da Bernardina pela
obtenção deste serviço tão essencial
para todos”, comemora o Prefeito
Toninho Rodrigues.

A Prefeitura de Senador José Bento anunciou, no dia 11 de maio, a implantação de barreiras sanitárias para monitorar o fluxo
de pessoas na cidade em virtude da pandemia do novo Coronavírus.
O referido decreto autoriza que a Vigilância em Saúde realize barreiras fixas ou móveis nos principais acessos de Senador
José Bento, com investigação ativa de eventuais estados de saúde que apontem para quadro suspeito da COVID-19, com
tomada de temperatura e averiguação de histórico de contato suspeito, efetuando o devido encaminhamento à rede de saúde.

Cartaz - Tamanho 33cm x 48cm - Papel
Cartolina 180g - Promoção - R$2,00 a
unidade na Gráfica Tribuna Popular

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311
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Bom Repouso realiza Barreira Sanitária na entrada da cidade

No dia 20 de abril se deu início a “Barreira Sanitária” nas proximidades da cidade de Bom Repouso, onde estão sendo monitoradas as pessoas que chegam na cidade pelos Agentes Comunitários
de Saúde e Agentes Comunitários de Epidemiologia e Vigilância Sanitária. A Barreira está sendo feita das 8h às 18h, de segunda a sábado.

Homenagem a Profissional
de Saúde Maria do Carmo
Bom Repouso
No dia 05 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde em nome de toda população
bomrepousense prestou
homenagem a Profissional da
Saúde Maria do Carmo. Uma
pessoa que foi muito além de
profissional, mas um exemplo
de ser humano para todos
nós. Aquela que dedicou
anos da sua vida em prol da
saúde de nosso município e
que o fez com maestria.
Aquela que tratou a todos
educada e delicadamente
desde um bebê até o mais
idoso. Com toda certeza
despedimos da amiga com o
coração partido e que jamais
será esquecida. Nossos
profundos sentimentos aos
familiares, sintam -se
abraçados por nós. Estamos
de luto por uma amiga.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

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

Secretaria Municipal de
Saúde - Bom Repouso

Secretaria de Saúde de
Borda da Mata adquire testes
rápidos para Coronavírus

Em Borda da Mata, paralelamente às
medidas
de
prevenção
e
conscientização, a Secretaria Municipal
de Saúde se mobiliza com ações
específicas para o monitoramento,
diagnóstico e tratamento de pacientes
com síndrome gripal inespecífica,
considerada suspeita de Covid-19. Na
primeira semana de maio, Borda da Mata
adquiriu testes rápidos para o
coronavírus a fim de agilizar os
resultados e ampliar o número de exames
realizados.
Por meio dos testes rápidos, em
apenas 15 minutos já é possível
identificar se o paciente é portador do
vírus. Os exames convencionais, que
são enviados a Fundação Ezequiel Dias

(Funed) levam atualmente cerca de 15
dias para se obter o resultado. A
diferença entre os dois exames é que o
de laboratório é feito com a coleta de
secreção nasal e bucal (orofaringe), tem
uma especificidade maior e o resultado
demora mais a sair. Já o teste rápido é
feito por meio de coleta de sangue e o
resultado sai em torno de 15 minutos.
De acordo com a Secretária de Saúde,
Rosaly Esther, os testes rápidos serão
utilizados conforme o protocolo definido
“a prioridade são para profissionais de
saúde, de segurança e idosos com
síndrome gripal, já que são
considerados grupos de risco e
demandam uma atenção maior para a
recuperação.”

Prefeitura de Borda da Mata
começa mais uma campanha
Inverno Amigo
Ação é desenvolvida pelo Departamento de Assistência Social, que
montou um bazar de livre acesso no terminal rodoviário, onde as
pessoas podem pegar ou doar agasalhos e brinquedos
Começou em Borda da Mata mais uma edição da campanha ‘Inverno Amigo’, mobilização da Prefeitura,
por meio do Departamento de Assistência Social, para arrecadar e distribuir agasalhos. Para aquecer
corpos e corações, a campanha deste ano montou um bazar de livre acesso no terminal rodoviário da
cidade. E tem novidade: além de roupas e acessórios para proteger contra o frio, o espaço conta com
doações de brinquedos.
Funciona assim: quem precisa, é só entrar e pegar. Quem tem condições, é só entrar e deixar sua
doação, como explica o diretor do departamento, Thiago Senna: “É uma campanha destinada às pessoas
carentes. Está chegando mais uma estação fria e não podemos deixá-las desamparadas”.

Bazar no
Terminal
Rodoviário
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Rede Municipal de Educação de
Borda da Mata iniciou atividades
remotas no dia 04 de maio

Desde o dia 04/05, a Rede Municipal
de Educação de Borda da Mata iniciou o
Regime Especial de Atividades Não
Presenciais. As atividades remotas visam
minimizar os impactos de interrupção das
aulas presenciais em decorrência da
pandemia do coronavírus (Covid-19) e o
cumprimento
das
propostas
pedagógicas, seguindo as orientações da
Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais.
Logística de elaboração, entrega e
recolhimento das atividades
Os professores entraram em contato
com as respectivas turmas por meio de
telefone/mensagem/rede social para
criar grupos e atuar como um canal de
atendimento para esclarecimento de
dúvidas e explicações, conforme definido
pelo Departamento Municipal de
Educação.
Os professores vão preparar atividades
para auxiliar os estudos dos alunos. Estas
atividades serão entregues aos pais/
responsáveis sempre às sextas-feiras na
escola, no horário de 8h às 11h (para os
alunos que estudam no período da
manhã) e de 13h às 16h (para os alunos
que estudam no período da tarde).
Os pais que têm filhos que estudam em
ambos os turnos poderão optar entre um
ou outro horário para pegar as atividades
na escola. As atividades deverão ser
devolvidas na escola na sexta-feira da
semana seguinte da qual ela foi recebida,
quando o pai/mãe/responsável, pegará
as atividades para a próxima
semana. APENAS UM RESPONSÁVEL
DE
CADA
ALUNO
DEVE

COMPARECER À ESCOLA, PARA
EVITAR AGLOMERAÇÕES. ALÉM
DISSO, É ESSENCIAL USAR
MÁSCARA.
Alunos da zona rural
Para os alunos residentes na zona rural
do município e que ficar difícil a retirada
na escola, o Departamento Municipal de
Educação disponibilizará as atividades
levando-as até um ponto de referência
do respectivo bairro.
Atendimento remoto aos alunos/pais
Cada professor, de todos os níveis de
ensino (G1 ao Ensino Fundamental) vai
estabelecer um horário de duas horas
diárias, de segunda a sexta-feira, e um
canal de atendimento (celular, mensagem,
rede social) aos alunos e pais/
responsáveis para esclarecimentos de
dúvidas.
Mais informações, entre em contato,
preferencialmente por telefone, com os
diretores/supervisores das escolas:
Atendimento das 8h às 11h e 13h às
16h.
Cemei Ana Maria Cabral dos Santos 3445 4972
Creche Madre Teresa de Saldanha 3445 4973
Cmei Professora Maria das Graças
Sousa - 3445 4986
Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos - 3445 4974
Escola Municipal Francisco Marques
da Costa - 3445 4976
Escola Municipal Antonio Marques da
Silva - 3445 4977
Escola Municipal Benedita Braga
Cobra - 3445 4979

Com Decreto de Calamidade
Pública, Borda da Mata avança
no enfrentamento à pandemia
de coronavírus e se prepara
para ações pós-crise
Medida permite ao município receber verbas extraordinárias dos
governos federal e estadual e reforcar o orçamento da Saúde, além
de dar novas ferramentas para a cidade superar a crise pós-covid-19

A crise ocasionada pela pandemia de
Coronavírus cria dificuldades em
diversos setores para o poder público.
É preciso aumentar o orçamento para a
Saúde para fazer frente ao vírus e salvar
vidas, criar instrumentos jurídicos para
receber verbas extras dos governos
federal e estadual e dispor de
ferramentas para minimizar os impactos
da crise financeira no município.
Para seguir por este caminho com
segurança jurídica e garantir que a
cidade tenha todos os recursos
necessários para enfrentar a crise, a
Prefeitura de Borda da Mata optou por
declarar estado de calamidade pública.
O Decreto 4.284 de 2020 foi publicado
no dia 17 de abril e já confirmado pela
Câmara Municipal de Vereadores e

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
O decreto está em linha com a
Declaração de Emergência em Saúde
Pública da Organização Mundial de
Saúde, o estado de calamidade pública
decretado pelo governo de Minas e tem
efeito até o dia 31 de dezembro de 2020.
O prefeito André Marques explica que
o decreto é mais uma dentre as inúmeras
medidas adotadas pelo município para
enfrentar as crises de saúde, social e
econômica geradas pela pandemia.
“Não podemos nos furtar de tomar
todas as ações necessárias para
garantir que, caso seja necessário,
tenhamos as ferramentas para salvar
vidas e minimizar os impactos dessa
crise
global
na
vida
dos
bordamatenses”, avalia.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

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

Comitê de enfrentamento à Covid-19 em Borda da Mata
adere ao Minas Consciente, adota novos protocolos para
comércio e institui o uso obrigatório de máscaras
Com a adoção do programa do governo do estado, restaurantes, lanchonetes e bares poderão
atender ao público de forma limitada, em horários pré-determinados e desde que adotem medidas
rigorosas de prevenção. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório para todas
as pessoas em espaços públicos, estabelecimentos comerciais, de serviços e indústrias
O comitê de enfrentamento à Covid19 em Borda da Mata (COES-BORDA DA
MATA) aderiu ao programa Minas
Consciente, do governo do estado, que
prevê a adoção de protocolos de
prevenção ao coronavírus para permitir
o retorno responsável de atividades
econômicas.
O município pode aderir ao programa
por se enquadrar entre as cidades onde
o número de casos confirmados da
doença não impactaram o sistema de
saúde de sua macrorregião em mais de
50% de sua capacidade instalada. A
diretriz segue orientação da Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde.
Outra medida adotada pelo município
diz respeito ao uso de máscaras, que
passa a ser obrigatório em todos os
espaços públicos, estabelecimentos
comerciais, de serviços e indústrias. Para
famílias carentes, que não têm como
adquirir ou fazer sua própria máscara
caseira, o Departamento de Assistência
Social está doando o item. Para obtê-lo,
basta se dirigir ao CRAS Sebastiana
Marques.
As decisões tomadas pelo comitê de
enfrentamento à Covid-19 constam no
Decreto Nº 4.300 de 2020, publicado no
dia 07 de maio pelo município. O
documento, que passou a valer desde o
dia 08, pode ser consultado no site da
Prefeitura.
Novo protocolo para a restaurantes,
lanchonetes e bares
A principal mudança, a partir da
adesão do município ao ‘Minas
Consciente’, se dá na operação de
restaurantes, lanchonetes e bares, que
vão poder atender ao público, mas de
forma limitada e desde que cumpram
rigorosas exigências de higiene e
prevenção. Além disso, o atendimento a

clientes dentro desses estabelecimentos
só poderá ocorrer em horários prédeterminados:
·
Almoço – 11h às 14h ;
·
Lanches – 10h às 18h ;
·
Jantar – 18h às 21h ;
·
Já as padarias poderão
funcionar das 6h às 20h.
Os estabelecimentos ainda terão que
seguir rígidos protocolos de higiene e
prevenção. Dentre as principais
exigências estão o fornecimento de
álcool gel para clientes; o controle do
acesso na entrada dos estabelecimentos
para evitar aglomeração interna; o
distanciamento mínimo de dois metros
entre as mesas; desinfecção constante
do ambiente com desinfetantes à base
de cloro e álcool a 70%.
Todos os estabelecimentos comerciais
devem impedir a entrada de clientes que
não estejam
utilizando
máscaras ou
cobertura
sobre o nariz
e boca; e
deverão
a f i x a r
cartazes
informando o
uso correto
de máscaras
e o número máximo de pessoas
permitidas ao mesmo tempo dentro do
estabelecimento.
Caso não observem as medidas de
prevenção ao coronavírus, estes
estabelecimentos estão sujeitos a
punições e ao fechamento compulsório.
O programa Minas Consciente
O programa Minas Consciente
setoriza as atividades econômicas em

quatro “ondas” (onda verde – serviços
essenciais; onda branca – baixo risco;
onda amarela – médio risco; onda
vermelha – alto risco), a serem liberadas
para funcionamento de forma
progressiva, conforme indicadores de
capacidade assistencial e de propagação
da doença.
Conheça todas as ondas no site da
Prefeitura.
Estas ondas foram criadas a partir de
uma matriz de risco, que leva em conta
aspectos
econômicos,
mas
principalmente aspectos relacionados
ao impacto das atividades na rede
assistencial.
Foram utilizados critérios econômicos
como: total de empregados do setor,
arrecadação per capita, impacto fiscal,
impacto na cadeia produtiva e
vulnerabilidade perante à crise.

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665
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Indivíduo é preso após tentar subtrair
cachaça em mercearia em Borda da Mata

No dia 02 de maio, a equipe policial militar foi acionada pela vítima a qual relatou
que um indivíduo já conhecido na cidade por uso indiscriminado de bebidas
alcoólicas, teria ingressado em seu estabelecimento e tentado subtrair um frasco de
cachaça. A vítima e seu companheiro intervieram na ação do infrator, o qual evadiu
a rumo incerto. Após rastreamento, o indivíduo foi localizado e apreendido em
flagrante delito e, encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre/MG.

Indivíduo é preso por uso e consumo de drogas
no bairro São Judas Tadeu em Borda da Mata
No dia 02 de maio, por volta das 21 horas, a equipe Policial Militar, em
patrulhamento preventivo, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta na MG290, próximo antigo Radar, os quais, ao notarem a presença policial, desviaram
abruptamente de direção, indo para a rua Capitão Cipriano de Castro. Visualizou-se
que a motocicleta era de município distante de Borda da Mata, o que aumentou a
suspeita. Após abordagem, constatou-se que o condutor é inabilitado e a motocicleta
com licenciamento atrasado, e após buscas pessoais, foi localizado nas vestes de
um dos ocupantes, um tablete de substância semelhante à maconha. Ao portador
do entorpecente, foi dada voz de prisão em flagrante, sendo conduzido ao Quartel
PM para adoção das providências e a motocicleta removida ao pátio credenciado.

Veículo furtado no bairro Nova
Borda é rapidamente recuperado
No dia 04 de maio, por volta das 06h30min, a Polícia Militar foi acionada pela
vítima a qual informou que sempre deixa o veículo estacionado, durante as noites,
de frente à sua residência, e, neste dia, ao sair de casa, o veículo não se encontrava
naquele local. A vítima rapidamente acionou a Polícia Militar e transmitiu importantes
informações, como placa e características e a quantidade de combustível do
reservatório. A vítima foi encaminhada ao Quartel PM e imediatamente, iniciou-se
diligências a fim de localizar o veículo. Após troca de informações com populares e
moradores, o veículo foi localizado, em princípio, sem danos, e encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil do município para adoção das providências.

Após furtarem televisores, dois homens
são presos em flagrante no bairro
São Francisco em Borda da Mata
No dia 10 de maio, Domingo, a Polícia Militar foi acionada pela vítima informando
que seu neto subtraiu 02 televisores de sua residência durante a madrugada. Em
diligência, os militares foram até a casa de um dos suspeitos e ao ingressar, o
suspeito visualizou os militares, pulou a janela e evadiu para uma área de pasto, não
sendo possível abordá-lo. Em sua casa, foi localizado um dos televisores. Em
continuidade, a guarnição policial militar localizou outro suspeito, o qual confessou
que o neto da vítima havia oferecido o televisor por R$ 150,00 e por estar com
defeito, foi vendido por R$ 30,00. Na casa deste último suspeito, localizou-se a
segunda e última televisão subtraída. Por sua vez, o autor do furto, neto da vítima,
foi localizado e preso. Os autores foram presos em flagrante delito pelos crimes de
Receptação e Furto e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre. O
terceiro autor, que evadiu, foi devidamente identificado pela Polícia Militar e as
informações foram repassadas à Polícia Judiciária para adoção das providências
cabíveis.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA
POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

UN
A
PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
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.

O Delírio
Coletivo de
quem nega o
Covid-19
Já há algum tempo, não somente o
Brasil mas o mundo tem presenciado um
levante negacionista, ou seja, um
movimento que tende a negar alguns
fatos da realidade, refutando-os com
teorias mirabolantes. O exemplo mais
conhecido e propagado ultimamente é o
de quem acredita que o planeta Terra é
plano. Existem outros, como a negação
do vírus da AIDS, do aquecimento global
e agora, como já era esperado, do próprio
coronavírus.
O grande problema deste movimento
é a sua cegueira. A maioria dos
negacionistas afincos sofrem de um
delírio coletivo, isto é, uma convicção
errônea para a Ciência e para quem não
é negacionista, mas aparentemente
super verdadeira para quem defende o
movimento. Não existe prova científica
ou dialética que os faça mudar de ideia,
pois esta convicção não depende de
fatos e dados, mas de crença, e não há
nada mais forte para o ser humano do
que crer em algo. Não à toa, temos
milhares de provas históricas de
indivíduos que morrem por suas
ideologias e deuses.
Não é difícil encontrar hoje alguém
comentando sobre o coronavírus: “eu
não sei, você conhece alguém que esteja
com o coronavírus? Parece que é coisa
da mídia”. Isso é uma típica frase
delirante. É verdade que se deve ficar
atento às fake news; no entanto, esta
dúvida extrapola o limiar da realidade,
fazendo o indivíduo não aceitar os fatos
do mundo, seja por estar vinculado a
uma ideologia política, seja por ele se
identificar com líderes políticos que
também deliram ou até mesmo como um
mecanismo de fuga da realidade, porque
tem medo das adversidades do mundo.
É incrível e até mesmo absurdo como
a humanidade avançou em tão pouco
tempo no que tange à Ciência e
tecnologia, porém regrediu ao
primitivismo das crenças que promovem
um delírio em ideologias ocas e
pensamentos negacionistas. Faltou,
talvez, levar mais da Ciência e tecnologia
para a população e não guardá-la nas
patentes secretas que visam lucros
econômicos.
Resta saber o quanto esses delírios
coletivos cresceram e isso, infelizmente,
ficará muito claro após a pandemia do
coronavírus. Afinal, a pessoa que nega
uma situação mundial como essa não
está cega somente para a sua morte como
possibilidade, mas também cega para a
morte de quem ela contagiar, caso
contraia o vírus.
*Leonardo Torres, Professor e
Palestrante,
Doutorando
em
Comunicação e Pós-graduando em
Psicologia Junguiana

Supermercado
Irmãos Machado

Comunicado importante aos pacientes
que farão uso dos transportes
da saúde em Bom Repouso

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - BOM REPOUSO

PASTELARIA DO MOACIR

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

Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

