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Borda da Mata conquista 1º lugar pelo
desempenho dos alunos de 9º ano em
prova do Sistema de Ensino NAME

Estudantes do 9º ano

Bom Repouso realiza 1º BR
STREET ART na Praça
 de Esportes da cidade

Evento de Street Art em Bom Repouso
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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

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

Borda da Mata - MG

Consultório

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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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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Fernandes é o campeão do 12º Campeonato Intermunicipal de Futebol de Tocos do Moji
No dia 1º de outubro, no Estádio Vereador Antônio Bento da Silva, em Tocos do Moji, aconteceu a

final  do 12º  campeonato intermunicipal de futebol, entre as equipes do Santa Cruz e Fernandes; que
teve seu inicio dia 23 de julho, com oito equipes participantes:

Chave  A: Tocos, FS Bela Vista, União Bordamatense e Fernandes. Chave B:  Espraiados, São
Benedito, Santa Cruz e Massaranduba.

Depois de muita disputa nos noventa minutos, sagrou-se campeã a equipe do Fernandes pelo
placar de 3 x 1.

O atleta Bobela  do Santa Cruz foi o artilheiro com 7 gols.
O Prefeito Toninho Rodrigues o Vice Prefeito José Armando e os vereadores Edvaldinho e Dedé,

entregaram os troféus e medalhas aos campeões e vice.
Agradecimento: Apoio da Prefeitura, Câmara Municipal e Policia Militar.

Atletas de Borda da Mata e Estiva  se destacam em
Campeonato Brasileiro de Artes Marciais em Pouso Alegre

No dia 24 de setembro, aconteceu em
Pouso Alegre o campeonato Brasileiro
de Artes Marciais, o qual várias
modalidades participaram como
taekwondo, Capoeira,  Kung fu,
Kickboxing entre outros.  Vários
Estados do Brasil estiveram presentes e
os atletas de Borda da Mata e Estiva
tiveram uma ótima atuação destacando-

se nas competições de mãos nuas. Os
que se destacaram foram  Rafaelle
Tauane  da Silva,  2º lugar e Lara Lisandra
Ferreira,  3º lugar ambos na categoria
juvenil e o técnico de equipe Benedito
Adriano conquistou o 1º lugar mãos
nuas e sendo homenageado e
reconhecido  internacionalmente. A
equipe de  kung fu  foi formado por

atletas de Borda da Mata e Estiva  e
contando com o apoio do Departamento
de Educação da Prefeitura de Estiva que
cedeu o transporte e com a colaboração
dos seguintes comércios: Comercial
Artex, Marlene Presentes, Calçados do
Coruja, Artes Vídeo, Ditinha Napoleão,
Pastelaria do Moacir e Casa de Carne
Martins.

Campeonato em
Pouso Alegre

Presidente da Câmara de
Bom Repouso pretende ajudar

a criar ONG de proteção
aos animais no município

No dia 21 de setembro, o Presidente
da Câmara de Vereadores de Bom
Repouso, Ederson Santos juntamente
com seu amigo Luiz Amâncio estiveram
reunidos em Bueno Brandão com o
Prefeito Silvio Félix.

O objetivo da reunião foi a busca de
informações para criação de uma ONG
de Proteção aos Animais na cidade de
Bom Repouso, semelhante a que tem em
Bueno Brandão, conhecida como
ARCCA DE NOÉ.

Luiz Amâncio,
Silvio Félix e
Ederson Santos

Presidente da Câmara de Bom Repouso se reúne com
Deputado e Senador para pleitear ambulância para o município

No dia 25 de setembro, o Presidente
da Câmara de Bom Repouso, Ederson
Santos esteve reunido com Senador
e professor Antonio Anastasia em
Belo Horizonte quando  ele garantiu
ao Presidente do Legislativo pleitear
uma ambulância para saúde municipal
de Bom Repouso e no mesmo dia,
Ederson esteve no Gabinete do
Deputado Duarte Bechir reiterando o
pedido de uma ambulância para o
município.

Duarte Bechir e Ederson Ederson e Anastasia

Departamento de Obras
Bom Repouso

No mês de setembro, um problema que era muito crítico começou a ser resolvido,
que é a ligação de bueiro na Vila Nossa Senhora de Fátima(Vila do Calipal).
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Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

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 Saúde da Família de Tocos do Moji
realiza palestra sobre Alimentação Saudável

e Saúde Sexual em Escola Municipal
A equipe Estratégia Saúde da Família de Tocos do Moji, trabalhando

com as crianças do quinto ano da Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado, esteve com as Agentes Comunitárias de Saúde
Gláucia, Gabriela e Maria Helena no dia 27 de setembro, abordando
dois temas diferentes: Alimentação Saudável evitando a Obesidade e
Saúde Sexual. Os trabalhos envolveram os alunos em várias atividades,
com apresentações do tema de forma ampla e objetiva, quando os
alunos demonstraram grande interesse no evento realizado. 

Palestra na
Escola em

Tocos do
Moji

Campanha de Vacinação 
Tocos do Moji

A ESF de Tocos do Moji, dentro da Campanha de Vacinação, esteve no
Distrito do Sertão da Bernardina vacinando os adolescentes para prevenir
doenças.

Grupo Viva Vida Caminhando – Tocos do Moji
E as atividades do Grupo

Viva Vida Caminhando de
Tocos do Moji não param,
o grupo está aumentando  e
ainda muito unidos para
uma alimentação mais
saudável, para uma saúde
melhor, para um corpo
saudável.  

“Venham participar
conosco”, diz a Enfermeira
Shirley Pereira. 

Grupo de Gestante – Tocos do Moji
No dia 28 de setembro foi realizado o

Terceiro Encontro de Gestante em Tocos
do Moji, quando teve a participação da
Dentista Dra. Thalita Pádua, que foi
compartilhar com o grupo os seus
conhecimentos.  

 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 convoca
contribuintes para atualizar cadastro
Cerca 50% das correspondências

enviadas pela Prefeitura Municipal de
Borda da Mata aos contribuintes são
devolvidas pelos Correios, pois o
endereço está incorreto, ou a pessoa já
se mudou ou trata-se de endereço de
terreno e não residência. Entre as
correspondências, estão carnês de IPTU
e notificações. Muitas vezes, esse
desencontro de informações causa um
atraso no pagamento e a geração de
multas e encargos tributários
desnecessários aos contribuintes, além
do custo para a Administração Pública.

Manter o cadastro atualizado é
responsabilidade do contribuinte, assim
como cobrar as dívidas do município é
responsabilidade do gestor. Com a
promulgação da Lei 1975/2017 que
dispõe sobre o não ajuizamento de
execução fiscal e o protesto dos créditos
do Município, todo contribuinte com
débitos inscritos na dívida ativa será
notificado para pagamento pela via
administrativa e caso isso não ocorra,
os títulos serão protestados.

Com o endereço desatualizado e a falta
do recebimento do carnê, o cidadão pode
ter custos muito elevados no futuro,
além da possibilidade de protesto ou
cobrança judicial. Embora o Programa
Municipal de Recuperação de Créditos
do Município de Borda da Mata (Lei
1.974/2017), “Refis”, tenha o objetivo de
facilitar o pagamento de débitos em

atraso de contribuintes com desconto
de até 90% nos juros e multas, o
pagamento em dia é bem menos
oneroso.

EMPRESAS

Todo negócio precisa ser legalizado
conforme a legislação municipal para
funcionar. Essa é uma forma de garantir
que o desenvolvimento da empresa
contribua também para o
desenvolvimento do município e, além
disso, dá tranquilidade ao consumidor.
Por isso, ao abrir uma empresa, é
importante procurar o Setor de
Fiscalização, Arrecadação e
Atendimento ao Público na Prefeitura e
mais importante ainda é informar à
Prefeitura quando a empresa encerra as
atividades, pois enquanto o cadastro
está ativo, a empresa continua obrigada
às contribuições, o que pode gerar
débitos ao contribuinte.

Para evitar transtornos, protesto ou
cobrança judicial, procure o Setor de
Arrecadação da Prefeitura e atualize o
seu cadastro anualmente.

ATENDIMENTO PREFEITURA DE
BORDA DA MATA

Setor de Arrecadação, Fiscalização e
Atendimento ao Público

Praça Antônio Megale, 86
Segunda à sexta-feira
10h às 15h
3445 4924
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

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

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!!!

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

Projeto de Lei que regulamenta
todo o Sistema Único de

Assistência Social é aprovado
pelos Vereadores de Bom Repouso
No dia 21 de setembro foi aprovado

na Câmara Municipal de Vereadores de
Bom Repouso o Projeto de Lei que
regulamenta todo o Sistema Único de
Assistência Social. O projeto foi
construído por  membros do Executivo
Municipal sobre a orientação da SEDESE
Regional de Poços de Caldas e está todo
em consonância com a Constituição
Federal de 1988, NOB SUAS, LOAS e
orientações do CNAS.

A Secretaria de Assistência Social
agradece imensamente a todos que
contribuíram para esta construção, e a
todos os vereadores que
compreenderam a grande importância
deste sistema para o desenvolvimento
social e para a garantia dos direitos dos
cidadãos que necessitam. A aprovação
desta lei é um avanço importantíssimo
da Assistência Social da cidade.

Em nome da Secretaria de Assistência
Social, Natali Alcântara Brandão,
registra os demais avanços que tiveram
nestes oito primeiros meses de gestão: 

“- Desvinculação total da assistência
social das provisões de saúde;

- Criação de uma Secretaria de
Assistência Social autônoma;

- Somos um dos municípios de Porte I
pioneiros a implantar uma equipe de
referência de atendimentos especiais, já
prevista na Lei do SUAS;

- Reestruturação Orçamentaria em
consonância com estrutura do SUAS
para 2018;

- Efetivação do co-financimento dos
três entes federados com repasses ao
Fundo Municipal de Assistência Social; 

- Ativação dos Conselhos Municipais
da Assistência Social (CMAS) e da
Criança e do Adolescente (CMDCA);

- Atualização junto ao CMAS das
Resoluções que regulamentam a
concessão de benefícios eventuais;

- Reestruturação do Centro de
Atendimento Sócio Infantil (CASI);

- Reforma da parte interna do parque
que atende as crianças do CASI;

- Parceria com o Instituto Federal do
Sul de Minas e realização do Projeto
Expedição IFSULDEMINAS;

- Realização da 1ª Semana da Mulher;
- Realização de Campanha contra as

Drogas; 
- Realização de uma Conferência

Municipal com a participação de mais
de 150 pessoas, de onde saíram
deliberações que estão nos orientando
na construção do Plano Municipal de
Assistência Social.

- Mudança da sede do Conselho
Tutelar garantindo condições
adequadas para o seu funcionamento.

Vemos hoje um cenário nacional de
desmonte das políticas públicas sociais,
mesmo assim vamos de encontro aos
retrocessos, lutando a cada dia com
certeza de que a jornada pode ser árdua,
mas não existe nada que nos impeça de
acreditar que podemos fazer a diferença,
garantindo a construção de uma

s o c i e d a d e
m a i s
igualitária e
que garanta
os direitos de
seu povo”,
finaliza Natali.

Reunião na
Câmara

Bateria da torre de celular no bairro rural
Campo em Borda da Mata é furtada

A torre de celular instalada no bairro
rural Campo, em Borda da Mata, teve a
bateria furtada na noite de 05/10/2017.
O registro da ocorrência foi realizado

no dia 06/10/2017 no 5º Pelotão da
Polícia Militar em Borda da Mata e
encaminhado à Polícia Civil para ser
investigado. Esta bateria foi comprada

e instalada pela Prefeitura do município
no mês de maio de 2017 e por conta da
ação de vândalos, os moradores estão
sem sinal de celular. 

Local onde
ficava a
bateria

Prefeitura realiza 1º Campeonato Inter
Setorial de Futebol Society entre funcionários

Cinco times participam dos jogos de
futebol society pelo 1º Campeonato
Inter Setorial organizado pelo Setor
de Esporte e Lazer da Prefeitura de
Borda da Mata. Os funcionários jogam
aos sábados de manhã no campo da
empresa Artesanal Teares.

São cinco rodadas entre as equipes
de Administração, Obras, Educação e
duas equipes da Saúde. Os jogos
começaram no dia 29/09/2017.

De acordo com o chefe do setor de
Esporte e Lazer, Thiago Senna, a
iniciativa de realizar o campeonato

“foi uma forma de confraternizar
todos os departamentos, interagir
pessoas que trabalham na mesma
empresa e não se conhecem e o
entretenimento fora do ambiente de
trabalho focando o bem-estar do
funcionário.”

Times do
campeonato
intersetorial da
Prefeitura

Equipe do Pronto Atendimento de Borda
da Mata participa de treinamento do SAMU

A equipe do Pronto Atendimento
Municipal de Borda da Mata participou
do curso de atendimento pré-hospitalar
em urgência e emergência, ministrado
pela equipe do SAMU, em Bueno
Brandão, nos dias 3 e 4 de outubro.
Participaram 13 funcionários do Pronto
Socorro: cinco enfermeiros e oito

técnicos em enfermagem. 
A capacitação é de extrema

importância para esses profissionais
que acolhem e estabilizam pacientes em
situação de risco iminente de vida 24
horas por dia, sete dias por semana em
Borda da Mata. De acordo com a
secretária de saúde, Rosaly Esther “o

intuito deste curso é o aperfeiçoamento
às técnicas de primeiros socorros para
salvar vidas e melhorar o atendimento à
população de Borda da Mata. Agradeço
ao prefeito André Marques por apoiar esta
iniciativa e ao supervisor administrativo
do CISSUL Jovane Constantine pela
disponibilidade das vagas.”

Treinamento do SAMU a equipe do Pronto Socorro

“Quando faltar

sorte, motivação ou

esperança lembre-se
do poder da

sua força!”
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ALUGA-SE UMA
CAMA HOSPITALAR.

TRATAR PELOS TELEFONES:
99955-6690 OU 3445-2605

Bom Repouso realiza 1º BR STREET ART na Praça de Esportes da cidade
No dia 24 de setembro, aconteceu em

Bom Repouso na Praça de Esportes,  o
1º BR STREET ART. O evento  foi voltado
para cultura Hip Hop . Foram diversas
as  atrações acontecendo
simultaneamente,  entre elas o grafiti,
grafiteiro de várias crew das  cidades da
região, Área 35 Crew ( Sul de Minas),
Os Kagatinta Crew( Bragança Paulista-
SP)), Bemik(São Paulo),   batalha de
B.Boys com BR Crew ( Bom Repouso-

Alguns
flashes do

evento:

MG,  Break Soul Crew( Pouso Alegre-
MG) ,  Grupo Integração Hip Hop(
Paraisópolis-MG), grupos de Rap, P.MC
( São Paulo), Papo Dskina( Lavras-MG),
MCZM Rapper Nacional( Monte Verde-
MG) batalha de rima e ainda a presença
de Dj animando o público presente. DJ
Efren (Lavras-MG), DJ.Akilo( Pouso
Alegre-MG)), Carlos Brexo( Cambuí-
MG). E show com a banda da cidade
Alternative Society.

Na quadra houve um campeonato de
Skate onde os  atletas demonstraram ao
público presente muita habilidade
através de suas manobras. As rampas e
os obstáculos para o campeonato de
skate foram feitas pelo vereador
Clovinho.

 No dia 22, na Sexta- Feira que
antecedeu o evento,  foi feita um trabalho
social com os alunos do 5º ano da Escola
Estadual Coronel Ananias de Andrade

através de uma palestra com P.MC e
também uma amostra do Break na quadra
da escola onde  alunos e professores se
interagiram .

O evento foi organizado por: Iury
Tatoo Art e pelo Professor de Educação
Física e Dança, Messias Almeida.

No domingo, um almoço foi oferecido
pelo CRAS para os artistas, atletas e
dançarinos que participavam do evento.

Os organizadores agradecem a

presença  de  todos  que
compareceram no evento e pelo
apoio do Departamento de Turismo,
Cul tu ra ,  Espor te  e  Lazer,
representada pela Secretária Talita
Ber to lac ine   que  vem
desenvolvendo um ótimo trabalho
na cidade e agradece também a
Câmara Municipal de Bom Repouso,
Associação ACAP E GAIA e todos
os patrocinadores do evento.

Idosos do Lar de Borda da Mata recebem visitas e eventos especiais durante a Semana do Idoso
No dia 1º de outubro é comemorado o

Dia do Idoso e desde o dia 25 de
setembro, durante uma semana, os
idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra
em Borda da Mata participaram de
eventos especiais.

A Semana do Idoso contou com os
serviços de beleza das cabeleireiras
Leidiane Pereira e Leila Michele, a design
de sobrancelha Aline Santos e a
manicure Darly Munoz que
proporcionaram cortes de cabelo nos
senhores e senhoras, além de fazer as
unhas das mulheres. A cabeleireira Leila
Michele conta da tarde que passou no
Lar “eu fui lá umas quatro vezes e posso
dizer que todos teriam que passar por
esta experiência de doar e receber em
dobro... eles são totalmente amorosos,
com lindas e tristes histórias, prontas
para serem lembradas a qualquer um que
chegar, pelo fato de serem carentes de
amor familiar. Eu presto um simples
serviço e alguns deles até perguntam
quanto devem. Sinto que a cada visita
minha eu aprendo algo mais. É uma
enorme satisfação poder fazer um
pouquinho só, mas fazer parte do
mundinho deles, eles sempre têm algo a
nos ensinar.” A senhora Maria
Aparecida dos Santos de 66 anos ao
mostrar as unhas cor de rosa recém-
pintadas, fala que fica muito contente
com as visitas, pois “deixa o dia mais
alegre.”

Os alunos da Escola Municipal
Antônio Marques da Silva, Escola
Municipal Francisco de Souza Costa,
Escola Estadual Lauro Afonso Megale,
Colégio Nossa Senhora do Carmo, Cras
Sebastiana Marques e os jovens do
Grupo JUSC fizeram apresentações de
teatro e música, levaram alegria e
proporcionaram momentos de interação
com os idosos, que receberam também
presentes como produtos de beleza e
higiene pessoal e flores da Floricultura
Flores da Mata. No dia 29/09, o padre
Andrey celebrou uma missa na capela
do asilo com a presença dos idosos. O
encerramento da semana no domingo, 01/

10, foi de descontração com a
Locomotiva da Alegria.

No cardápio da semana, teve também
os lanches especiais oferecidos pela
Lanchonete Pato Donalds, Pastelaria 3
Irmãs, Pastelaria do Moacir, Pastelaria do
Edinho, Garage da Pizza, Panificadora
Real, Bia Bolos, Sorveteria do Tuka e
Sorveteria Bru Ice, além de contribuições
de outros comerciantes, dos
funcionários do Lar e também do 5º
Pelotão da Polícia Militar de Borda da
Mata e da Marcenaria São José. O
refeitório do asilo também estava
decorado especialmente para a semana,
uma gentileza da professora Ivana
Delfino. 

Para a coordenadora do Lar, Dalva
Luzia Silva, a participação dos
voluntários, dos comerciantes e das
pessoas de maneira geral foi essencial
para o êxito da Semana do Idoso “Foi
uma semana linda e muito produtiva, as
visitas trouxeram muita alegria para
nossos idosos. A felicidade era visível
nos olhos deles” e acrescenta: “a visita
aos idosos do Lar pode ser realizada
todos os dias, de segunda a segunda,
das 15h às 16h.”

Semana do Idoso no Lar

“A vida é um constante recomeço. Não se dê por
derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham

sua caminhada amanhã enfeitarão a sua estrada.”
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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
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Três pessoas são presas por tráfico de Drogas no Distrito do Cervo
A Polícia Militar de Borda da Mata, prendeu em flagrante, no dia 29/09,  três

pessoas por tráfico de drogas no Distrito do Cervo. Onde eles são suspeitos de
vários crimes, como assalto e durante um atendimento de ocorrência onde os presos
teriam ateado fogo na própria casa onde residem. Os policiais perceberam algo de
estranho e conseguiram localizar duas armas de fogo e um tablete de quase um
quilo de maconha, ele foram presos e levados até o presídio de Pouso Alegre. A
população do distrito do Cervo estavam sofrendo com estes cidadãos, assim resolveu
o problema local.

Sobrinho é preso por manter a tia

em cárcere privado no Distrito Sertãozinho
A Polícia Militar de Borda da Mata recebeu uma ligação onde teria um cidadão de

posse de um machado, ameaçando várias pessoas no bairro Sertãozinho e mantendo
sua tia em cárcere privado. A PM deslocou até o local e o autor estava armado de um
machado e os policiais realizaram técnicas policiais, onde ele foi abordado e
controlada a situação. Os militares levaram a tia/vítima até o pronto atendimento,
onde ela estava em estado de choque, o autor foi preso em flagrante e levado até o
presídio de Pouso Alegre. Este cidadão já é autor de outros crimes e a população
local sentiu-se mais segura com a prisão.

Operação de Combate ao Crime
No dia 29/09 sexta-feira, as Polícias Militares de Borda da Mata e Tocos do Moji,

realizaram uma grande mobilização de policiais para cumprirem diversas operações
contra crimes mais recorrentes nas duas cidades, o balanço foi: apreensão de drogas,
armas de fogo, condutores autuados por embriaguês ao volante e prisões de pessoas.
A Polícia Militar de Minas Gerais, pronta diuturnamente para tornar nosso Estado
tranquilo de se viver, em caso de emergência ligue: 190, 3445-1190 ou 99829-1493.

Borda da Mata conquista 1º lugar pelo desempenho
dos alunos de 9º ano em prova do Sistema de Ensino NAME

A Prova Brasil Premiada 2017 é
aplicada pelo Sistema de Ensino NAME
nos municípios que utilizam o material
didático do Instituto. Em 2017, 29
municípios participaram da prova. Entre
os 9ºs anos, Borda da Mata conquistou
o primeiro lugar. O mérito é dos alunos e
professores das quatro turmas de 9º ano
da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra.

O estudante Jorge Luiz Pereira de
Souza Júnior de 15 anos, aluno do 9º I,
atribui aos professores parte da
conquista desse prêmio: “como foi uma
nota coletiva em que todos participaram,
creio que todo o conhecimento que está
sendo passado pelos professores, está
sendo recebido pelos alunos e
executado da melhor maneira.” Já para o
aluno João Lucas de Moraes Pereira de

14 anos, do 9º III, o esforço de cada
aluno também é determinante no
desempenho “eu atribuo positivamente
aos professores. Eles nos ajudam até em
conteúdos extracurriculares, sobretudo,
o resultado vem do esforço do aluno,
do interesse próprio e do que o aluno
quer pra vida.”

De acordo com o coordenador
pedagógico da EMBBC, Fernando

Roberto Pereira, ser destaque entre os
29 municípios participantes da Prova
Brasil Premiada é resultado de um
trabalho em equipe realizado desde os
anos iniciais, “é um momento de grande
alegria e de grande êxito. É o coroamento
do trabalho dos professores, dos
serviçais, dos secretários, da
coordenação, da direção. É uma
conquista muito grande para a escola,

para o município. Repetimos o
resultado do ano anterior,  então
significa que o nosso jeito de fazer
Educação está dando certo. O trabalho
da equipe como um todo está no
caminho certo. É uma vitória de
todos.”

A Prova Brasil foi aplicada em 116
escolas de 29 municípios e avaliou mais
de 6 mil alunos.

Campanha Setembro Amarelo em Borda da Mata leva informações sobre o suicídio a quase mil pessoas
O assunto ainda é tabu: suicídio. E

os números são alarmantes.  De acordo
com o Ministério da Saúde o Brasil, 11
mil pessoas em média tiram a própria
vida por ano. É a quarta maior causa de
morte de brasileiros entre 15 e 29 anos.
Para prevenir e chamar atenção para o
assunto, em todo o país acontece a
campanha Setembro Amarelo, com
ações para a conscientização de
prevenção ao suicídio.

Em Borda da Mata, o Cras Sebastiana
Marques e as equipes de Saúde da
Família, com o apoio do Departamento
de Desenvolvimento Social e Secretaria
de Saúde promoveram diversas
atividades para tratar sobre o assunto
com crianças, adolescentes, adultos e
terceira idade.

As três escolas estaduais de Borda
da Mata, incluindo o Cervo e
Sertãozinho e o Colégio Nossa Senhora
do Carmo receberam a equipe do Cras e
as enfermeiras Graziela Nogueira e
Aline Siqueira que abordaram o tema
de maneira clara e objetiva. O psicólogo
Valdecir Vieira e a médica psiquiatra

Juliana Megale Motta realizam
palestras abertas à população na
Câmara Municipal. A psicóloga Rosana
Mara dos Santos falou com as famílias
no Cras Anexo Santa Cruz. Uma ação
com o projeto Academia da Saúde
reuniu os participantes para uma
caminhada nas praças centrais, além de

informações com as profissionais da
Saúde. Cerca mil pessoas participaram
diretamente das atividades no decorrer
do mês de setembro.

De acordo com a coordenadora do
Cras, Marcela Machado, a campanha
só foi possível porque as parcerias
entre escolas, palestrantes e

apoiadores abraçaram a causa “com o
envolvimento dos participantes nas
palestras, conseguimos desmistificar
muitos assuntos relativos às causas e
prevenção ao suicídio, e também
muitas dúvidas. Acredito que essa
ação tenha gerado uma grande
conscientização.”

Projeto de literatura leva poesias de alunos da Rede Municipal a espaços públicos em Borda da Mata

 “Convite à leitura”: esse é o tema do
projeto de literatura do Departamento
Municipal de Educação e Cultura,
Esporte e Lazer de Borda da Mata,
idealizado pela professora Cleide
Donizete Moreira Nunes, que leva textos
e poesias de alunos de 4º e 5º anos da

No dia 05/10/2017, o Departamento de Educação promoveu a contação histórias para alunos da Rede Municipal de Borda da
Mata. A professora aposentada Maria Ângela da Costa Oliveira, convidada para a atividade, contou histórias, mostrou
brinquedos antigos e fez brincadeiras com crianças e professoras durante o evento.

Os alunos de 1º e 2º ano do turno da manhã participaram no auditório da Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos e os alunos do turno da tarde se reuniram no Poliesportivo Irmãos Rocha para a atividade. De acordo com a professora
Cleide Moreira, coordenadora de projetos educacionais e idealizado do projeto “o principal objetivo destas ações é despertar
no aluo o gosto e o prazer pela leitura.”

Alunos da Rede Municipal de Borda da Mata participam de evento com “contação de histórias”

Rede Municipal a espaços públicos de
Borda da Mata. São cinco painéis de
exposição, os quais serão atualizados
todas as semanas com novas produções
dos alunos.

O Banco do Brasil e a recepção do
Pronto Atendimento Municipal

receberam os painéis no dia 25/09/2017.
A Lotérica, o Lar Monsenhor Pedro
Cintra e a recepção da Prefeitura também
vão receber os painéis. Em um segundo
momento, outros espaços também
receberão a exposição.

O projeto inclui ainda outras

atividades, como contação de histórias,
visitas à Biblioteca Municipal Carolina
Oriolo e representação teatral nas
escolas. De acordo com a professora
Cleide, a leitura é muito importante para
o desenvolvimento da criança e do
adolescente, “este projeto procura

despertar e manter o interesse à
leitura e tem como passaporte ao
mundo encantado, as bibliotecas
escolares e a municipal, resgatando
a presença dos  a lunos  nesses
espaços de cultura, criatividade e
imaginação.”
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Câncer de mama: tempo é vida!
O câncer de mama é um sério

problema de saúde que representa
riscos à vida das mulheres em todo
o mundo. Por isso foram criadas as
campanhas do Outubro Rosa, com
o objetivo de conscientizar a
população da importância da
prevenção da
doença, que em
muitos casos
pode ser letal.
Existem mais de 1
milhão de novos
casos por ano, se
descobertos no
início possuem
mais de 95% de
chances de cura.

Receber o
diagnóstico de um
câncer de mama
não é fácil. Junto
com a notícia
surgem muitas perguntas, que
podem gerar insegurança no
paciente e em seus familiares.

1 - O que é câncer de mama?
Câncer é um grupo de doenças

que se caracterizam pela perda do
controle da divisão celular e pela
capacidade de invadir outras
estruturas orgânicas. O câncer de
mama é o crescimento
descontrolado de células da mama
que adquiriram características
anormais (células dos lobos, células
produtoras de leite, ou dos ductos,
por onde é drenado o leite),
anormalidades estas causadas por
uma ou mais mutações no material
genético da célula. A doença ocorre
quase que exclusivamente em
mulheres.

2 – Quais as causas e fatores de
risco para o câncer de mama?

O câncer de mama não tem uma
causa única. Seu desenvolvimento
deve ser compreendido em função
de uma série de fatores de risco, que
podem ser externos ou internos ao

organismo, e
q u e
interagem de
v á r i a s
f o r m a s ,
aumentando
a
probabilidade
d e
transformações
malignas nas
c é l u l a s
n o r m a i s .
Estes fatores
de riscos
incluem:

v
Idade avançada;

v Exposição prolongada a
hormônios femininos;

v Radioterapia prévia em
região do tórax, especialmente se
antes dos 30 anos;

v Histórico familiar;
v Presença de mutação

genética (incluindo BRCA1,
BRCA2, entre outros): embora
apenas 5 a 10% de todos os
cânceres de mama sejam causados
por estas mutações;

v Mulheres que não tiveram
filhos (não amamentaram) ou
tiveram o primeiro filho após 30
anos;

v Menstruação precoce
(antes dos 12 anos);

v Menopausa tardia (após 50
anos).

Fatores de risco modificáveis
relacionados ao estilo de vida:

v Sedentarismo, excesso de
peso, ingestão regular de álcool e
tabagismo.

3- Quais as formas de prevenção?
Alguns fatores de risco não

podem ser modificados, por
exemplo, não podemos parar de
envelhecer ou mesmo interferir na
idade da primeira ou última
menstruação da mulher. Mas
podemos evitar a obesidade,
através de dieta equilibrada, praticar
exercícios físicos regularmente e não
ingerir bebidas alcoólicas. Por outro
lado, a prevenção visando garantir
o diagnóstico precoce da doença
aumenta as taxas de cura e tem
enorme valor no controle do câncer
de mama. A Sociedade Brasileira de
Mastologia recomenda que todas as
mulheres realizem a mamografia
anualmente a partir dos 40 anos.
Mulheres mais jovens também
devem considerar o risco de
desenvolver o câncer de mama,
apesar do número de casos ser
significativamente inferior ao de
mulheres com idade superior. Todas
precisam estar cientes dos fatores
de risco.

Além da mamografia o autoexame
da mama deve ser feito uma vez

por mês, todos os meses, 8 a 10
dias após o aparecimento da
menstruação ou em uma data fixa
nas mulheres que não têm
menstruação.

4- Como é feito o autoexame das
mamas?

- Em pé em frente ao espelho

observe: o bico dos seios,
superfície e o contorno das mamas.

- Ainda em pé em frente ao

espelho: levante os braços.
Observe se o movimento altera o
contorno e a superfície das mamas.

- Deitada: com a mão direita,
apalpe a mama esquerda. Faça
movimentos circulares suaves,
apertando levemente com a ponta
dos dedos. Com a mão esquerda,
apalpe a mama direita. Faça
movimentos suaves, apertando
levemente com a ponta dos dedos.

- No

banho: com
a pele
ensaboada
eleve o
b r a ç o
direito e
deslize os
dedos da
m ã o
e s q u e r d a
suavemente
sobre a
m a m a
d i r e i t a
estendendo até a axila. Faça o
mesmo com a mama esquerda.

5- Quais sinais e sintomas
sugestivos do câncer de mama são
observados durante o autoexame?

- Mudança no tamanho e formato
dos seios;

- Vermelhidão ou coceira na pele
e/ou ao redor do mamilo;

- Vazamento de um ou de ambos
os mamilos;

- Inchaço da axila ou ao redor da
axila;

- Nódulo ou espessamento que
pareça diferente do restante do
tecido da mama;

- Mudança na textura da pele,
como enrugamento ou covas
(aparência de pele de laranja);

- Inversão ou mudança de posição
ou formato do mamilo;

- Dor constante nas mamas ou
axilas.

O câncer de mama, na atualidade,
tornou-se um problema de saúde
pública. As taxas de incidência e
mortalidade vêm aumentando
progressivamente em nosso país. O
diagnóstico precoce ainda é a maior

arma de combate
à doença, a
mamografia -
associada ao
exame clínico das
mamas - diminuem
em pelo menos
30% as taxas de
mortalidade.

Infelizmente, no
Brasil 60% dos
casos ainda são
diagnosticados
t a r d i a m e n t e

(estágios III e IV). Esse índice chega
a 80%, quando incluímos o estágio
II da doença. Um grande problema
tem sido a falta de conscientização
da população feminina frente à
doença, associada à insuficiência de
exames mamográficos oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).

Por Dra Sávia Falci,

Bioquímica da Assessoria

Científica do Méthodos

Laboratório

“Além da mamografia

o autoexame da mama

deve ser feito uma vez

por mês, todos os

meses, 8 a 10 dias após

o aparecimento da

menstruação ou em

uma data fixa nas

mulheres que não têm

menstruação.” “O câncer de mama, na

atualidade, tornou-se um

problema de saúde pública. As

taxas de incidência e

mortalidade vêm aumentando

progressivamente

em nosso país.”
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CARTÃO DE VISITA CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000 EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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Potencial turístico de Borda da Mata é ressaltado por visitantes da Bahia
No dia 26/09, a Prefeitura recebeu uma

mensagem de três visitantes que
passaram por Borda da Mata e aqui se
hospedaram, jantaram e conheceram o
centro na cidade. Os senhores Morena,
Francis e Bina são de Canavieiras na

Bahia e se encantaram com Borda da
Mata. “No dia 19/09 durante nossa
viagem de volta para Canavieiras
passamos por uma pequenina cidade de
16.000 habitantes. Borda da Mata-MG.
Não é uma cidade turística, tem só 3

hotéis. Mas fiquei encantada pelo visual
da cidade. Todas calçadas
uniformizadas, sem buracos, sem
desnivelações, sem lixo nas ruas,
calçadas preparadas para cadeirantes e
carrinhos de bebê. Praça pública com

vários bancos e com uma fonte com jogo
de luz e música. Dou meu parabéns para
os comerciantes, Prefeitura e moradores
de Borda da Mata que iniciaram este
trabalho” escreveu a senhora Morena
Sutter.

De acordo com a contagem
populacional divulgada pelo IBGE em
agosto de 2017, Borda da Mata já tem
19.055 habitantes. Em 2017, a Prefeitura
de Borda da Mata está trabalhando as
políticas públicas para tornar Borda da
Mata um destino turístico, e por meio

da atuação do Conselho Municipal
de Turismo dar condições para o
desenvolvimento econômico, gerar
emprego e renda no município com
a oferta de produtos e atrativos já
existentes, os quais muitas vezes
pas sam desape rceb idos  pe lo s
próprios bordamatenses, por isso
a mensagem dos senhores chamou
a atenção, pois a imagem que Borda
da Mata passa àqueles que visitam
a  c idade  é  de  hosp i t a l i dade  e
beleza.

Turistas da Bahia


