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Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador
José Bento começam a vacinação contra a Covid 19

Borda da Mata

Bom Repouso

No dia 17 de janeiro, domingo, a
ANVISA autorizou a uso emergencial de
seis milhões de doses da Vacina contra
a Covid 19 – Coronavac e mais dois
milhões da vacina Oxford AstraZeneca
que ainda estavam na Índia, mas
chegaram ao Brasil no dia 22 de janeiro.
Mas o mais importante de tudo isso
agora, não é essa notícia acima, isso
todos já estão sabendo, o certo agora
que abriu caminho para mais vacinas,
tanto que a Coronavac já teve a
aprovação de mais 4 milhões e 800 mil
doses produzidas aqui no Brasil, no dia
22 de janeiro, que somando as demais
prontas e distribuídas já dão para
imunizar quase todos os profissionais de
saúde em duas doses que são 6.649.307.
Com a chegada dos insumos
IFA(Insumos Farmacêuticos Ativos),
mais vacina serão produzidas e muitos
milhões de brasileiros serão vacinados,

com certeza em pouco tempo. É hora de
ter mais esperança do que ficar achando
culpado por erros que não mais poderão
ser corrigidos, temos que olhar para o
futuro.
Brasileiros que serão vacinados como
a Laís Brandão Andrade Marques,
enfermeira da linha de frente da Covid
19, que foi a primeira a ser imunizada em
Bom Repouso; o Cleyton Augusto
Boretto, Técnico de Enfermagem da linha
de frente da Covid 19 que foi o primeiro
de Senador José Bento; a Edmea Maria
da Silva, Auxiliar de Enfermagem da linha
frente da Covid 19, que foi a primeira de
Tocos do Moji e a Maria Ofélia Megale
de Freitas, médica da linha de frente da
Covid 19, que foi a primeira de Borda da
Mata.
Todos sabem ainda que as vacinas não
são suficientes para imunizar todos ao
mesmo tempo, mas estão chegando e

Senador José Bento recebe
Ambulância no valor
de 197 mil reais

Tocos do Moji

com elas, vem a esperança que tudo vai
passar, mas só vai passar, enquanto
todos tiverem consciência do seu papel
na sociedade, que é cuidar de si e ao
mesmo tempo cuidar dos outros. De
acordo com especialistas, não são os
mais de 200 milhões de brasileiros que
estão aptos a tomar a vacina, agora são
só os maiores de 18 anos e além dos
menores, há algumas pessoas que por
alguma indicação médica não podem
tomar. Mas se metade dessa população
for vacinada, o vírus diminui a
circulação e as coisas aos poucos vão
voltando ao normal e logo todos estarão
vacinados.
O Ministério da Saúde afirma que até
o final do ano terá 350 milhões de doses
das vacinas. Eu ainda prefiro acreditar
que tudo vai dar certo.
Mas para isso, embora nós da
imprensa profissional, somos

Léo Guimarães de
Borda da Mata é
novo Imortal da
Academia
Independente
de Letras

Nova ambulância de Senador José Bento
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Cabo Brant de Borda da Mata
completa a Corrida de longa
distância mais difícil do Brasil com
apoio de amigos e do comércio local

Cabo Brant passando por Borda da Mata
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Sul de Minas x Manaus:
pesquisa mostra comparativo
de casos de COVID-19
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Senador José Bento

massacrados todos os dias, por
potencializar o vírus, as pessoas estão
morrendo e as empresas quebrando. Então,
embora muitos não concordem e não
acredite no vírus, ele está aí e todas as
medidas de prevenção devem ser tomadas,
tanto pela população, quanto pelos
comerciantes, para que eles não saiam
prejudicados. Ninguém quer morrer, nem
do vírus e nem de fome. Então todos tem
que fazer a sua parte. A população
principalmente tem que entender que se
não cumprir as normas como
distanciamento social, uso de máscaras,
higienizar as mãos, o comércio tem que
fechar e se fechar, vira uma corrente, você
irá perder o emprego, porque as indústrias
não vão fabricar. Se o comércio estiver
fechado, a indústria não vai vender. Então
trabalhe com todo cuidado, não façam
festas em chácaras, nem com familiares
que não residam na mesma casa, que agora

que a vacina está chegando, é mais
importante ainda prevenir, para quando
chegar para todos, todos possam estar aqui
e saudáveis. Faz mais um sacrifício e pare
de culpar quem não tem culpa. Deixe de
achar que a culpa é do outro, é de todos
nós.
Para finalizar, quem não quer vacinar, o
que por enquanto não é obrigatória, não
tem problema, nós respeitamos o seu
direito, mas fique em casa, não se contamine
e nem passe para os outros e guarde só
para si. Não fique espalhando por aí nas
redes sociais, por que, se não atrapalhar, já
é uma grande ajuda. Além do vírus e da
fome, a desinformação também mata.
Para começar, na primeira remessa, Borda
da Mata recebeu 80 doses, Bom Repouso, 19
doses, Tocos do Moji, 10 doses e Senador
José Bento, 06 doses.
Mas isso é só começo, logo todos estarão
vacinados. Fé e Esperança. Tudo vai dar certo.

Prefeito de Tocos do Moji
reúne com Governador do
seu Estado Romeu Zema

Tito Torres, Romeu Zema e Nidão
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Comunicado da Apae
de Borda da Mata

Léo Guimarães de Borda da Mata é novo
Imortal da Academia Independente de Letras

Considerando que a situação atual de enfrentamento e combate ao covid19 demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no município de Borda da Mata, como também visando a proteção da
pessoa com deficiência, dos nossos usuários, profissionais e colaboradores,
a APAE de Borda Mata estará fechada ao público, com exceção dos
atendimentos relacionados ao setor da saúde.
Exceção essa prevista no art. 2º, inciso IV do decreto municipal nº 4.411 de
16 de Janeiro de 2021, autorizando expressamente o funcionamento dos
serviços de saúde.
A secretaria da instituição funcionará internamente das 7h às 11h de
segunda a sexta-feira. Para qualquer informação ou dúvida ligar no telefone
35 – 99869-2013.
Grata pela compreensão.
Diretoria da APAE de Borda da Mata.

Médica com 36 anos de profissão é a
primeira a tomar a Vacina contra a
Covid 19 em Borda da Mata

O escritor de Borda da Mata, que já é
membro da Academia Pouso-alegrense
de Letras (APL), foi admitido em 15 de
janeiro de 2021 como o mais novo Imortal
da Academia Independente de Letras –
AIL Ordem Scriptorium, com sede em
São João – PE. O paranaense Antonio
Agnaldo Guimarães, mais conhecido
como Léo Guimarães, passa a integrar o
Quadro de Associados daquela entidade
como Membro Vitalício, onde ocupa a
Cadeira N.º 148 – Luminar.
A persona da cadeira, Luminar, tem o
seguinte significado: Aquele que ilumina

ou espalha a luz. Aquilo que esparge luz
e foco. Pessoa de grande saber em
qualquer ciência. É sinônimo de
doutrinado, erudito, instruído, ilustrado,
culto, douto, letrado, literato e sábio.
Remete ao Iluminismo, movimento
intelectual e cultural que se
desenvolveu na Inglaterra, Holanda e
França, nos séculos XVII e XVIII, tendo
como principais pensadores Voltaire,
Diderot, Rosseau e John Locke.
Poeta e escritor, Léo Guimarães é autor
de “Escritos, proseios & cantorias”
(2019), pela Editora Recanto das Letras.

Participou como coautor de 19 livros,
dentre Antologias e Coletâneas, pelas
Editoras PerSe, Scortecci, Recanto das
Letras, Edições Cavalo Café, Dríade e
Edições & Publicações. Atualmente,
além da participação em novas obras,
está empenhado na produção de dois
novos livros. Um com a reunião dos
textos publicados nos livros que
participou, com previsão de lançamento
ainda esse ano. O outro é sobre Borda da
Mata, a cidade que o adotou como se
tivesse nascido aqui e pela qual ele tem
enorme paixão, com lançamento para 2024.

Tocos do Moji inicia vacinação contra a Covid 19
Maria Ofélia Megale de Freitas,
conhecida como Dra. Ofélia, tem 67
anos, há 36 anos é pediatra e trabalha
na área de saúde há mais de 50 anos.
Iniciou sua vida profissional aos 17
anos como auxiliar de limpeza em um
hospital, posteriormente passou a ser
atendente de enfermagem, sentiu nesse
momento a vocação de cuidar do
próximo, e resolveu cursar medicina.
Formou-se como médica em 1984.

No dia 21 de janeiro, foi a primeira
pessoa a tomar a vacina contra Covid19 em Borda da Mata.
“É uma honra poder ter uma médica
com uma história de vida tão linda,
atuando de frente com combate da
Pandemia Covi-19 e outras doenças, e
poder oferecer a primeira dose dessa
vacina tão aguardada pelo mundo
todo”, informa a Secretaria Municipal
de Saúde .

Covid também mata jovens
“Você percebe o
primeiro sintoma, dor de
cabeça, depois dor na
garganta, mas acha que
não é nada, então perde
o paladar e tem um
desconforto
respiratório, você acha
que é ansiedade e
então vem a febre 38.3°
a partir daí você decide
ir ao médico, chegando
no hospital logo na
triagem , colocam uma
máscara em você, te
colocam
em
observação, colhem
exames, te fazem
inúmeras perguntas, a
sua falta de ar aumenta,
vê profissionais trabalhando, um
encaminha o exame, outro prepara
medicação, até que a falta de ar fica
insustentável, monitor começa a alarmar ,
você sente o coração bater mais rápido e
escuta uma voz dizendo prepara o material
vamos entubar, você começa a sentir um
sono ao qual não consegue se manter
acordado. A partir daí meu amigo já te
sedaram, você não responde mais por
você, está agora nas mãos dos
profissionais de saúde, as imagens da
tomografia não apresentam nenhuma
melhora enquanto isso sua família te
assiste de longe , sem dar um abraço e
dizer um eu te amo de pertinho, várias
drogas para te manter vivo, os
profissionais se empenhando ao máximo.
Até que um dia se tem um movimento
grande de pessoas perto de você, mas

você está em coma , vários ciclos de
manobras e medicações para ver o ritmo
cardíaco e pressão arterial restabelecido,
os profissionais fizeram tudo o que estava
no alcance , mas você já não está mais ali,
e seu corpo começa a perder a cor da vida.
Hora de conversar com a família, não pode
abraçar, não pode se despedir , somente a
lembrança , a lembrança de tudo que você
fez e viveu com seus familiares e amigos.
Entenda a importância de estar de máscara,
em decreto, em casa, se você tem a
oportunidade de ficar em casa Fique!!!
para que não aconteça essa história com
você. Divulgue com a finalidade de pedir
a TODOS que respeitem o toque de
recolher.
Essa imagem choca???? Essa é a
realidade... O vírus não mata só idosos
Ele mata jovens”.

É com muita alegria que compartilhamos com a população o
início das aplicações da vacina contra Covid-19 em nossa
cidade. Nesse primeiro momento as doses serão distribuídas
entre os profissionais da Secretaria de Saúde. A primeira dose
foi aplicada no dia 21 de janeiro de 2021, na auxiliar de
enfermagem Edmea Maria da Silva, que trabalha junto ao nosso
serviço de saúde há mais de duas décadas.
Estamos muito felizes e esperançosos com esse início e
ansiosos para a aplicação em toda a população.
Aproveitamos para lembrar a importância do uso de máscara
e respeito as medidas de distanciamento social para o combate
à doença.
Usar máscara salva vidas.
Cuide-se e cuide de quem você ama.
Departamento Municipal de Saúde de Tocos do Moji
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Senador José Bento recebe Ambulância no valor de 197 mil reais

O prefeito de Senador José Bento Fernando Fernandes, junto com a vice-prefeita Andreia Inácio e com o Secretário de Saúde, Natan Souza receberam no dia
18 de janeiro no município uma ambulância 0KM no valor de 197 mil reais, adquirida com recursos destinados ao COVID-19 para atender pacientes urgentes e
necessitados do município.
Segundo o Secretário de Saúde, Natan Souza, a Ambulância grande dará mais comodidade e conforto aos pacientes na locomoção nos casos de Urgência,
Acamados e Pacientes de covid-19 que necessitarem de atendimento no Hospital das Clínicas Samuel Libânio e demais Hospitais da Região. Ele agradece o apoio incondicional a Saúde Municipal do Prefeito,
Fernando Fernandes, da vice-prefeita Andréia Inácio. “Saúde de qualidade ao nosso Município Merecedor”, finaliza Natan Souza

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.

Prefeitura de Senador José Bento
inicia vacinação contra a Covid-19
em profissionais de saúde em linha
de frente da covid-19

Secretaria de Saúde de Senador José Bento
reforça os pedidos de prevenção da Covid 19
No dia 16 de janeiro, o Secretário
de Saúde de Senador José Bento,
Natan Souza e o Coordenador de
Epidemiologia, Neto Inácio reuniram
no Gabinete do Prefeito e gravaram
um vídeo falando sobre a situação de
COVID-19 na cidade. Eles reforçaram
todas as medidas já existentes no
município, estipuladas por decreto,
alertando sobre a situação do
Hospital Regional de Pouso Alegre, e
reforçou tudo que já vem sendo pedido
desde o início da pandemia, usar
máscaras por todos os lugares,
inclusive nas ruas, não aglomerar e o
comércio atender apenas de um
cliente.

Natan Souza e Neto Inácio

Técnico de enfermagem que atua na UBS de Senador José Bento
foi a primeira pessoa a ser imunizada. Nesta primeira fase
da vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde.

A Prefeitura de Senador José Bento iniciou a imunização contra a covid-19, no dia 21 de janeiro, um dia após as primeiras doses do imunizante chegar à cidade. A aplicação da primeira dose foi realizada na
Unidade Básica de Saúde. Aos 30 anos de idade, o técnico de enfermagem, Cleyton Augusto Boretto foi a primeira pessoa na cidade a ser imunizada contra a covid-19.
Segundo o Prefeito Fernando Fernandes, a vice-prefeita Andréia Inácio e o Secretário de Saúde, Natan Souza, a vontade deles era vacinar boa parte da população, como não foi possível receber a quantidade
suficiente, o Secretário de Saúde priorizou os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a COVID-19.
O Secretário de Saúde, Natan Souza, reforçou que a pandemia não acabou e que as medidas de biossegurança precisam ser mantidas. “A chegada da vacina nos deixam esperançosos, é sem dúvidas um dos
momentos mais aguardados pela nossa população, entretanto os cuidados como uso de máscara e distanciamento social devem continuar”.

Sul de Minas x Manaus: pesquisa mostra
comparativo de casos de COVID-19

Vacinação em Bom
Repouso contra a Covid 19

Estudo da Universidade Federal de Alfenas indica que Sul de Minas teve aumento de
126% nos casos, enquanto Manaus atingiu 125%; alerta é para colapso na saúde
A Universidade Federal de Alfenas
(Unifal-MG) realizou uma pesquisa de
indicadores da COVID-19 no Sul de
Minas.
O
estudo
apontou
que Alfenas foi a cidade mais atingida
pela pandemia e que em Poços de
Caldas houve
maior
número
de mortes entre os doentes. Além disso,
dados mostraram que a região
apresentou crescimento de 126 % dos
casos, sendo que a capital do
Amazonas, Manaus – que na semana de
10 a 16 de janeiro viveu um colapso na
saúde –, atingiu 125%.
De
acordo
com
a
pesquisa, Alfenas tem oferecido mais
risco de contágio e Poços de Caldas
maior risco de morte para seus
doentes. Varginha aparece como a
melhor gestão da doença, com a menor
letalidade e número de mortes por
habitante.
O estudo comparou o andamento do
surto no Sul de Minas e em Manaus. E
chegou à conclusão de que o caos na
cidade do Norte do país se deveu mais
pelo relaxamento das regras de
distanciamento social no fim do ano
passado do que pela mutação do vírus
descoberta no Amazonas.
“Desde o início de novembro, as
curvas do Sul de Minas e de Manaus
são muito semelhantes. Em 17 de janeiro,
o Sul de Minas apresentou crescimento
da média semanal de casos de 126 % e
Manaus atingiu 125%. Pela semelhança
das curvas, o crescimento da incidência
é predominantemente reflexo das
festividades de final de ano. O efeito da
variante mutante sobre a incidência
parece ainda não ter sido significativo”,
diz trecho da pesquisa.
Segundo dados da Unifal, o Sul de
Minas Gerais tem população de
2.812.944 habitantes, sendo 29% mais

populoso que Manaus (2.182.763
habitantes).
Desde o início da pandemia, a região
conta com média diária de 228 casos
novos de COVID-19, enquanto Manaus
apresenta 331. “O decréscimo de casos
novos pode estar ameaçado se a nova
variante começar a circular com força”,
ressalta a pesquisa.
Estudiosos acreditam que em Manaus
a imunidade populacional pode ter
diminuído mais cedo por conta do
contágio mais rápido da doença. “Isso,
associado à duração da circulação
sustentada do vírus, contribuiu para a
explosão de casos e mortes, que também
são fruto da falta de planejamento local
e apoio federal. Situação essa que,
felizmente, o Sul de Minas não
apresenta”, informa.
Alerta para colapso hospitalar
Mas o estudo avaliou que pela
sincronização de curvas epidêmicas na
região e a maior densidade demográfica,
o sul-mineiro se vulnerabiliza em relação
a possível colapso hospitalar.
”Manaus contabiliza 4,5% da
população como casos confirmados, e
o Sul de Minas 2,4%. O sul-mineiro e o
estado têm maior proporção de
indivíduos suscetíveis do que Manaus,
disponibilizando maior população
potencialmente sujeita à infecção”, diz.
Dados de boletins municipais
divulgados até 18 de janeiro pelas
regionais de saúde de Alfenas, Passos,
Pouso Alegre e Varginha mostram que,
em termos de média móvel de casos,
houve, respectivamente, aumento de
164%, 140%, 91% e 124%.
Sob o mesmo critério, mas em mortes,
o crescimento foi de, respectivamente,
67%, 50%, 100% e 30%.
“Atualmente, se o contágio não for
fortemente freado, corremos o risco de

estabilizarmos a curva epidêmica no
novo platô com incidência diária (casos
novos por dia) maior do que no platô
anterior”, aponta estudiosos.
Considerando internações,
o
aumento da média móvel semanal foi de
110%, 105%, 32% e 26%,
respectivamente, para as regionais de
Alfenas, Passos, Pouso Alegre e
Varginha.
“Todos
esses
indicadores
estratégicos para a gestão imediata,
portanto, estão em franca tendência de
crescimento ao mesmo tempo e em todas
as regionais de saúde do sul-mineiro”,
afirma.
Fonte: Jornal o Estado de Minas

Decretos
municipais no
Sul de Minas

Diante dessa situação, os gestores
municipais no decorrer do mês de
janeiro, baixaram vários decretos para
tentar conter a avanço da doença e
desafogar os hospitais. Uns foram mais
restritivos, outros se adequaram a
situação do município, mas sempre no
sentido de preservar vidas e manter a
economia. De uma maneira geral, os
gestores tem se esforçado, agora cabe
a população fazer o seu papel, que desde
o início da pandemia tem sido pedido.
Segue as orientações da Saúde, não para
obedecerem decretos, mas para se
proteger e proteger o próximo. Se for
para obedecer só a fiscalização, tem que
ter um fiscal em cada esquina e vocês
acham que as Prefeituras tem
condições? Se todos fizerem a sua parte
corretamente, todos vencerão e poderão
trabalhar com segurança.

A Secretaria de Saúde de Bom Repouso começou a vacinação no dia 20 de janeiro.
“Hoje damos mais um passo positivo no enfrentamento da COVID 19. Recebemos
as 19 doses da vacina tão esperada, sendo que os primeiros a serem vacinados
serão os profissionais da saúde que estão na linha da frente ao enfrentamento a
doença.
Estamos na torcida para que possamos estar vacinando tão logo nossa população
e assim vencermos juntos esse vírus”, diz a Coordenadora da Estratégia da Saúde
da Família, Irene.

4

TRIBUNA POPULAR

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNA
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.

Cabo Brant de
Borda da Mata
completa
a Corrida de
longa distância
mais difícil do
Brasil com apoio
de amigos e do
comércio local
No dia 14 de janeiro, em São João da
Boa Vista/SP, foi dada a largada para a
ULTRAMARATONA BRAZIL 135,
corrida de longa distância no Caminho
da Fé considerada a prova a pé como a
mais difícil do Brasil e uma das mais
difíceis do mundo considerando a
altimetria e chuvas nas madrugadas
gerando assim inúmeras dificuldades
para transpor a Serra da Mantiqueira.
O Cabo Brant participou desta edição,
representando Borda da Mata, com o
apoio de seus amigos, Cabo Junqueira,
Dr. Júnior, Fisioterapeuta, Jeferson
Felipe, além de Patrocinadores do
comércio local.
Após 38h50 de corrida ininterrupta,
Brant cruzou a linha de chegada em
Paraisopolis/MG, tornando assim a
primeira vez que um morador de Borda
completa essa dura e importante corrida
de nível internacional.
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Polícia Militar prende cidadão
por perturbação do sossego
alheio no bairro Santa Cruz
No dia 17 de Janeiro, no bairro Santa Cruz, a PM foi acionada pela vítima, a qual
relatou que há um ano tem transtornos com o seu filho de 31 anos, sendo
desrespeitada frequentemente, e que nesta data ele ligou o som em alto volume,
perturbando o seu sossego e que pediu a ele para abaixar o som, porém não obedeceu
e aumentou ainda mais o volume. Diante disso, a PM deslocou ao local e constatou
o som em alto volume, sendo o cidadão abordado e após buscas no seu quarto
foram localizados quatro cigarros de substância análoga a maconha e uma bucha
de substância análoga a maconha, o qual o autor assumiu a propriedade e disse ser
usuário de drogas. Diante dos crimes, o autor foi preso e encaminhado para o
registro do T.C.O. (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar recupera caminhão
roubado em Araxá/MG

No dia 20 de Janeiro, a PM durante patrulhamento preventivo em um Posto de
Combustível localizado na rodovia MG-290, visualizou um caminhão estacionado
incorretamente no pátio, fato que gerou suspeita. Sendo informado que o caminhão
estava estacionado ali já fazia alguns dias. Diante disso, foi realizado pesquisa no
sistema informatizado e constatado que o caminhão foi roubado na cidade de Araxá/
MG e o motorista feito refém e deixado na cidade de Santa Rita de Caldas/MG no dia
14/01/2021, e nesta data o caminhão foi localizado/recuperado em Borda da Mata/
MG pela Polícia Militar.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

5

TRIBUNA POPULAR

Idosa de 108 anos abre mão da vacina contra Covid-19 e
dá a vez ao próximo em Rio das Flores no Rio de Janeiro
Dona Hilda mora na pequena comunidade de Três Ilhas, a quase 30 km do Centro da cidade. Ela
havia sido selecionada para ser uma das primeiras imunizadas, mas tomou atitude generosa.

Prefeito de Tocos do Moji reúne com
Governador do seu Estado Romeu Zema

Em nome da generosidade, uma idosa
de 108 anos de Rio das Flores (RJ) abriu
mão de ser uma das primeiras vacinadas
contra a Covid-19 na cidade. A atitude
de dona Hilda Cândida da Silva foi por
uma boa causa: ela cedeu a vez para o
próximo da fila.
Dona Hilda mora na pequena
comunidade de Três Ilhas, a quase 30
km do Centro de Rio das Flores. No
documento de identidade, ela aparece
um pouco mais nova, com 106 anos. A
justificativa da família é de que na época
em que ela veio ao mundo se registrava
o filho depois da data certa do
nascimento.
Em Rio das Flores, seis idosos foram
vacinados contra a Covid-19 nesta
primeira etapa da campanha. O primeiro
a ser imunizado na cidade foi um idoso
de 99 anos, que está a poucos dias de
completar 100.
Por ser uma das mais velhas, dona
Hilda foi escolhida para estar entre os
seis primeiros que receberiam a dose. No
dia 19 de janeiro, a equipe de
enfermagem esteve na casa dela para
aplicar a vacina, mas ela disse “não”.
Deixou claro que o motivo não foi por
medo, mas sim, pela generosidade de

pensar no próximo.
Josélia Aparecida de Oliveira, uma das
netas que cuidam dela, acredita que a
avó foi capaz de pensar naqueles que
talvez tenham um caminho “mais longo”
a percorrer.
“Ela quis deixar para os mais novos,
pra quem tem uma vida mais longa ainda.
Sinceramente, a gente quer muito a
vacina, e ela dispensou pensando no
próximo. Uma atitude muito generosa da
parte dela”, opinou Josélia.
Depois de mais de um século de vida,
a saúde da dona Hilda tem suas barreiras.
Os remédios que ela toma hoje em dia
não são poucos e a limitação do dia a
dia já entrou na rotina da simpática
senhora.
Analfabeta, dona Hilda carrega o
conhecimento que as cadeiras de
faculdade nenhuma pode dar. Da forma
dela, sabe que o coronavírus mudou o
mundo. Os caminhos que ela percorreu
até aqui tiveram muito suor e lágrimas,
mas também, paciência, solidariedade e
muita fé de que a pandemia vai passar.
“Sou religiosa e o nosso Pai Eterno
está aqui. Essa doença vai embora”,
profetizou dona Hilda.
Fonte: G1

No dia 25 de janeiro, o Prefeito de
Tocos do Moji, Givanildo José da Silva,
fez sua primeira viagem a Belo
Horizonte, como prefeito, em busca de
recursos para o município. E já começou
muito bem, pois foi direto ao Encontro
com o Governador de Minas Gerais,
Romeu Zema.
“Queria agradecer o deputado
estadual Tito Torres em conseguir uma
reunião com o governador Romeu Zema.
Foi uma reunião muito satisfatória, onde
levei diretamente ao governador as
demandas do nosso município, devido
a pandemia solicitei mais recursos e
investimento por parte do Estado”, diz
o prefeito Givanildo José da Silva.

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

IP
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Nosso amigo Sebastião, do Distrito de Cervo, mais
conhecido como “Chapiola”. Saudades eternas!

Leônidas.
A saudade e as
lembranças que
deixou serão
eternas!!!
Uma singela
homenagem ao
nosso amigo.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX DO MARCO
REGULATÓRIO 001/2021. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE
INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA
MATA-MG, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS. TERMO DE FOMENTO 001/2021. CELEBRANTE: ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO CENTRO DE BORDA DA MATA. VALOR: R$ 12.000,00.
ASSINATURA: 12/01/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
– PREFEITO MUNICIPAL.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG. INEX DO MARCO
REGULATÓRIO 002/2021. OBJETO: SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE-CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, QUE SE
INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE BORDA DA
MATA-MG, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS. TERMO DE FOMENTO 002/2021. CELEBRANTE: CONSEP –
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. VALOR: R$ 14.400,00.
ASSINATURA: 12/01/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021 AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
– PREFEITO MUNICIPAL.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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