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IBGE divulga estimativa da população em 2017 e a
população de Senador José Bento dimunui mais uma vez
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Lira Tocosmojiense completa 90 anos e comemora
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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

Alunos de Tocos do Moji participam de palestra sobre gravidez na adolescência

No dia 14 de agosto,  foi realizada uma palestra na Escola Estadual José Tomás Cantuária Junior em Tocos do Moji, quando foi abordado o tema gravidez na adolescência. A palestrante foi a Dra. Marcela Ferraz
que é ginecologista. 

Os adolescentes demonstraram interesse e atenção ao tema focado, onde foi transmitido de forma clara e objetiva pela médica da UBS.

Bullying é tema de palestra para estudantes de Tocos do Moji
No dia 16 de agosto,  foi realizada na

Escola Estadual José Tomás Cantuária
Junior em Tocos do Moji uma palestra
com o tema bullying, ministrada pela
psicóloga Sirlene Brandão. O tema foi
abordado para os adolescentes do
período da tarde.

Teve grande participação dos alunos
onde demonstraram interesse no tema
abordado.

No dia 23 de agosto, o grupo da
caminhada de Tocos do Moji mais uma
vez sempre presente nas atividades.
Sempre participando de maneira ativa. E
mesmo com o frio não deixaram de
participar.

E no dia 06 de setembro foi realizado

Grupo “Viva Vida Caminhando” – Tocos do Moji

avaliação nutricional e em seguida
realizado alongamento e caminhada,
lembrando que nossa equipe junto ao
educador físico sempre acompanha os
participantes nas atividades.   Neste dia,
foi das agentes comunitárias  de saúde
Gabriela Pereira e Poliana.

 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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Caminhada em Tocos do Moji

Parquinho da Praça em Borda
da Mata recebe manutenção

Segurança e diversão garantidas no
parquinho da Praça Alvarina Pereira Cintra! O
Departamento de Obras está realizando
manutenção nos brinquedos e já instalou
também novos balanços para garantir a alegria
da criançada!

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 311 - Centro

CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG

Fone (035) 3445-2130

Diretor e Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG

Redação e Diagramação

Antonio Donizete de Sousa

Impressão:

Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo

necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias

pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Prazo para entrega de material a ser publicado:

Dias 08 e 22

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

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL
TRIBUNA

POPULAR QUE
SÃO 2.000

EXEMPLARES
DISTRIBUÍDOS

GRATUITAMENTE
EM 4

MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões

Lira Tocosmojiense completa 90 anos e comemora com o 11º Encontro de Bandas no município
Aconteceu domingo dia 03/ 09/2017,  o 11º encontro de Bandas de Tocos do Moji. Em breves palavras do cerimoniário Ernane e, das “Boas Vindas”dadas pelo Prefeito Toninho Rodrigues a toda população e

visitantes, o prefeito fez um breve relato da Lira Tocosmojiense que está completando  90 anos, fundada em 1927 pelo Sr. Zé Pereira, e citou alguns músicos da banda no seu tempo de criança, e, da sua alegria de
poder estar falando dos 90 anos da lira, agradeceu a todos os ex-músicos, os atuais, os músicos de Borda
da Mata, que hoje fazem parte da Lira e as crianças que também se apresentaram e que serão os  músicos
de amanhã.

Iniciou-se as apresentações das Bandas  convidadas para o evento.
A Banda Lira Tocosmojiense fez a abertura do encontro executando o Hino Nacional, o Hino do Município

e de  forma brilhante seu repertório.  As apresentações seguiram com as Bandas: Banda do Bem de
Extrema; Banda da Casa das Artes de Itapira; Banda Lira João Paulo II de Bom Repouso; Lira Cônego
Benedito Profício de Paraisópolis.

Todas apresentaram magnificamente bem com um rico repertório, indo do pop rock Nacional, Internacional
M P B,  e os tradicionais Dobrados das bandas de coreto.

 Agradecimentos:
 A Prefeitura e Câmara Municipal a Policia Militar e  a todos os envolvidos neste maravilhoso evento;

população, visitantes, músicos, organizadores etc.

Festa de Nossa Senhora Aparecida em Tocos do Moji

No mês  de Setembro, do dia 1º ao dia 10,
aconteceu a tradicional festa da Padroeira Nossa
Senhora Aparecida em Tocos do Moji. Na parte
espiritual, população e visitantes participaram da
novena com o tema “NOSSA SENHORA
APARECIDA, 300 ANOS DE FÉ, AMOR E
DEVOÇÃO”. Dia 03/09 recebemos a 1ª
PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA
APARECIDA, saindo do Bairro Paredes, a nossa
Paróquia   em Tocos do Moji, onde participaram da
Santa Missa. Dia 07/09 procissão de cavaleiros
vindos da Igreja de Santa Luzia trazendo a imagem
de Nossa Senhora Aparecida.

Na parte social um grande evento atraiu muitos visitantes a nossa cidade.
Sexta feira 08/09, à partir das 22h, grandioso Show com a Banda Stúdio Um. No

Sábado 09/09, às 22h30, sorteio de um Fiat Mobi O km seguido de grandioso Show
com a Banda Faixa Nobre. Domingo 11/09 som com DJ Marcão.

Gostaríamos de agradecer a Prefeitura, Câmara Municipal  e  a Polícia Militar na
pessoa do Sargento Wexley pelo total apoio. Aos Festeiros: Wagner Andrei Bento
Mira, Pâmela Braga da Silva Rosa, Luiz André da Rosa, Luana Mara Pereira Rosa. A
todos os doadores do carro e também aos doadores de bezerros, prendas etc..e as
Pastorais e Movimentos, e especialmente ao nosso  Pároco  Pe.  Paulo Vieira Âmbar
por seu grandioso  trabalho em nossa Paróquia.

Departamento de Cultura  e  Turismo
Tocos do Moji

O fato de muitos políticos de sucesso serem mentirosos, não
é reflexo apenas da classe política, mas também do eleitorado.

Quando as pessoas querem coisas impossíveis, somente
os mentirosos podem satisfazê-los.

Thomas Sawell
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Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

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

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

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

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

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

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.

27 mulheres de Tocos do Moji comparecem para coleta
de preventivo e solicitação de mamografia em Tocos do Moji

No dia 19 de agosto,  foi dia de cuidar das mulheres de Tocos do Moji, realizando coleta de preventivo e solicitação de mamografia. 
O sábado foi muito produtivo onde compareceram 27 mulheres na unidade do ESF. 

Tocos do Moji quer incentivar as pessoas que possuem o desejo de parar de fumar

No dia 29 de agosto comemora-se pelo calendário da saúde, o Dia de Combate ao Tabaco. Devido a data comemorativa, em Tocos do Moji foi realizada uma palestra de orientações referente ao tabaco, focando
sobre os malefícios causados pelo cigarro. A palestra foi realizada pela Dra. Thalita Pádua, dentista da Unidade Básica de Saúde e Dra. Patrícia, Médica da Estratégia Saúde da Família. O objetivo dessa palestra é
dar inicio ao tratamento para as pessoas que possui um desejo de parar de fumar, realizar um acompanhamento dos usuários de maneira multiprofissional. 

Enfermeiras de Tocos do Moji
fazem capacitação sobre DST’s

Nos dias 30 e 31 de agosto, a
enfermeira da Epidemiologia de Tocos
do Moji,  Sueli Werneck juntamente
com enfermeira da Estratégia Saúde
da Família, Shirley Pereira estiveram
em capacitação na Secretaria Regional

de Saúde.  O tema abordado foi
Doenças Sexualmente
Transmissíveis,  abordando a
importância da vacinação contra
hepatite B, teste rápido HIV, gravidez,
hepatite.

Capacitação

em Pouso

Alegre

ESF da Saúde de Tocos do Moji reinicia
atendimento médico na zona rural

No dia 06 de setembro, iniciou novamente o
atendimento pelo médico da Estratégia Saúde da
Família nos bairros, realizando avaliação de rotina
das crianças. Teve -se início os atendimentos no
bairro Pedra Negra, sendo as consultas agendadas
com antecedência pela agente comunitária de
saúde do Bairro Maria Aparecida. 

Ficou -se estabelecido que toda primeira quarta
do mês terá atendimento neste bairro. 

Senador José Bento continua tendo
sua população diminuída a cada ano

O IBGE divulgou no mês de agosto a
estimativa da população nos municípios
e Senador José Bento continua tendo a
cada ano que passa vendo sua
população diminuir cada vez mais.
Desta vez, de 2010 para cá, já diminuiu
196 pessoas, mas se comparado com
2016, em que a estimativa do IBGE era
que o município possuía 1.703
habitantes, para 2017 saíram da cidade
mais 31 pessoas e atualmente a
estimativa é de apenas  1.672, em 2010, a
população era de 1.868.

Já as outras cidades, com abrangência
deste veículo de comunicação, todas
tiveram suas populações aumentadas.

Borda da Mata em 2010 tinha 17.118;
2016 - 18.873 e agora em 2017 – 19.055.

Bom Repouso em 2010 tinha 10.457;
2016 – 10.767 e agora em 2017 – 10.775.

Tocos do Moji em 2010 tinha 3.950;

2016 – 4.136 e agora em 2017 – 4.147.
A maior cidade do Sul de Minas

continua sendo Poços de Caldas que em
2010 tinha 152.435 habitantes e

atualmente está com 166.085. Já Pouso
Alegre, em 2010 tinha 130.615; 2016 –
145.535 e agora em 2017 – 147.137
habitantes.

Quirino Zé do Povo é novo Presidente
 do PROS(Partido Republicano da
Ordem Social) de Borda da Mata

O ex-vereador José Quirino de
A l v a r e n g a  N e t o ( Z é  d o  P o v o )
desde o dia 22 de agosto é o novo
Presidente do PROS de Borda da
Mata. Zé do Povo já foi  vereador,
q u a n d o  o b t e v e  u m a  v o t a ç ã o
expressiva com  mais de 800 votos
e nas últimas eleições, também foi
o  c a n d i d a t o  a   v e r e a d o r  m a i s
votado com mais de 500 votos,

não  sendo  e l e i t o ,  po r  f a l t a  de
legenda.

O partido foi fundado em Borda
da Mata pelo jornalista Antonio
Donizete de Sousa que disputou
a eleição para prefeito e agora, ele
passou a Presidência para Zé do
Povo, devido ao interesse mesmo
d e  Z é  d o  P o v o  e m  c o n t i n u a r
atuante na política local.
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Cras Sebastiana Marques em Borda da Mata
divulga balanço mensal de ações realizadas

Em agosto de 2017, a equipe do Cras
Sebastiana Marques em Borda da Mata
realizou 67 atendimentos, 40 visitas
domiciliares, acompanhou 21 famílias,
inseriu 68 usuários em oficinas (Serviço
de Convivência e Oficina de Famílias) e
viabilizou a concessão de 34 benefícios.

A equipe do Cras é formada pela
psicóloga Lethycia Santos, assistente
social Luciano Pereira, auxiliar
administrativa Sandra Benassi,
recepcionistas Lúcia Junqueira e
Afonsina Bonifácio e a coordenadora
Marcela Machado.

Os serviços do Cras são oferecidos
na sede no Centro e no anexo do bairro
Santa Cruz, por meio de atendimentos
individuais ou pelos grupos do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos destinados para crianças,
adolescentes e idosos.

Durante o mês de agosto, a
coordenadora do Cras Marcela e a
diretora do Departamento de
Desenvolvimento Social, Bruna Ruana
também visitaram o Cras de Varginha
para troca de experiências e participaram
da Conferência Estadual de Assistência
Social. Os membros do Conselho
Municipal de Assistência Social
participaram de reunião com o
controlador interno da Prefeitura,
Gustavo Pereira de Oliveira para
esclarecimentos sobre a lei do Marco
Regulatório.

Atividades do

CRAS em

Borda da Mata

Secretaria de Cultura abre
inscrições para o Prêmio Governo

de Minas Gerais de Literatura 2017
A Secretaria de Estado de Cultura

anunciou o lançamento de mais uma
edição do Prêmio Governo de Minas
Gerais de Literatura. A iniciativa
configura-se como uma das principais
premiações do segmento no país. As
inscrições estão abertas e podem ser
realizadas até o dia 10 de outubro. O
edital completo encontra-se disponível
no site www.cultura.mg.gov.br

O prêmio tem como objetivo divulgar
a literatura brasileira, reconhecendo
grandes nomes nacionais e abrindo
espaço para os jovens escritores
mineiros. Contempla as categorias
“Poesia”, “Ficção”, “Conjunto da obra”
e “Jovem Escritor Mineiro”. O valor total
da premiação é de R$ 258 mil.

A Secretaria de Estado de Cultura
entende que investir em literatura é
fomentar o contato com as diversas
formas de compreender o mundo que
nos cerca, é ampliar o espaço de leitura
e reflexão como via para promover uma
sociedade mais plural e com capacidade
de pensamento crítico, é contribuir para
a melhoria da qualidade de vida por meio
da educação.

PREMIAÇÃO E NOVIDADES

Do valor total de R$ 258 mil, a
distribuição ocorre da seguinte forma:
as categorias “Poesia” e “Ficção
(Romance)” recebem R$ 30 mil cada; o
homenageado pelo “Conjunto da obra”
recebe R$ 150 mil, enquanto o vencedor
na categoria “Jovem Escritor Mineiro é
agraciado com seis parcelas de R$ 8 mil
(totalizando R$ 48 mil) para a pesquisa e

elaboração de um livro.
A inovação do edital 2017 está na

ampliação do limite de idade para a
inscrição na categoria “Jovem Escritor
Mineiro”, que passou de 25 para 32
anos. O autor precisa ser nascido em
Minas Gerais ou residente no estado há
pelo menos cinco anos. Nas categorias
“Poesia” e “Ficção (Romance)”, o Prêmio
é aberto a escritores iniciantes e/ou
profissionais, maiores de 18 anos,
nascidos (ou naturalizados) e residentes
em território nacional. Cada participante
pode inscrever apenas uma obra inédita
por categoria.

A categoria “Conjunto da Obra” não
recebe inscrições. Uma comissão
especialmente designada indica um
autor cuja obra seja, em seu conjunto,
de inegável qualidade e relevância para
a literatura brasileira, e que tenha também
contribuído de maneira decisiva para
novos rumos da produção e/ou crítica
literárias brasileiras.

SERVIÇO
PRÊMIO GOVERNO DE MINAS

GERAIS DE LITERATURA
Inscrições abertas: até 10 de outubro

de 2017
Endereço para entrega de propostas:
Diretoria de Publicações e Suplemento

Literário de Minas Gerais
Praça da Liberdade, 21, Funcionários,

Belo Horizonte/MG
CEP 3014-010
Entrega presencial (das 10h às 17h)

ou via Correios
Informações: (31) 3269-1142

ou suplemento@cultura.mg.gov.br

Campanha de multivacinação
 em Borda da Mata acontece

de 11 a 22 de setembro
Desde o dia 11 ao dia 22 de setembro

acontece em Borda da Mata a campanha
de multivacinação. O público-alvo são
as crianças menores de 5 anos com
vacina atrasada. Para os adolescentes
com as vacinas de HPV ou Meningo
atrasadas e para adultos que nunca
tomaram Febre Amarela e queiram tomar.

 Sala de Vacinas na UBS Monsenhor
Pedro Cintra, no Centro, vai ministrar
essas vacinas e durante as duas
semanas de campanha a equipe da Saúde
também vai percorrer os bairros rurais e

urbanos para facilitar o acesso para a
população.

Cronograma:
16/09/2016 – DIA “D” -  SÁBADO
8h às 17h – UBS MONSENHOR

PEDRO CINTRA
18/09/2016 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Santa Edwirges
9h – Santa Cruz
13h – Santa Rita
19/09/2016 – TERÇA-FEIRA
8h – Nossa Senhora de Fátima
13h30 – São Judas

Paciente internada no Pronto Atendimento
em Borda da Mata ganha festa de aniversário

A senhora Maria José Rodrigues
completa 73 anos no dia 29 de agosto,
mas esse ano, o clima não estava para
festa, pois ela está internada no Pronto
Atendimento de Borda da Mata desde o
dia 25/08 com a saúde fragilizada. Porém
a equipe da Secretaria Municipal de
Saúde surpreendeu a dona Maria e seus
familiares! De acordo com a técnica em
enfermagem, Irma Borges, quando
ficaram sabendo do aniversário da
paciente, encomendaram o bolo e alguns
salgados rapidamente “chamamos os
familiares e trouxemos também os outros
pacientes internados para participar.”

Para a irmã e acompanhante da
senhora Maria, Celina Rodrigues, foi
uma surpresa e uma alegria “pensamos
até em trazer um bolo pra ela, mas
achamos que não poderia. Quando os
enfermeiros falaram que iam fazem uma
festa eu achei que fosse brincadeira!”

A enfermeira Aline Brandão percebeu
até uma melhora na paciente depois da
festa “faz cinco dias que ela está aqui e
ainda vai ficar mais alguns dias, depois
que falamos e fizemos a festa, ela ficou
mais disposta”. O técnico em
enfermagem Luiz Carlos Marçal completa
“colocamos um lençol colorido no
quarto, fizemos cartazes e comemoramos
o aniversário dela!”.

O aniversário foi completo! Com bolo,
velas e até presente: flores. Parabéns
dona Maria José! Que a senhora se
recupere logo!

Festa de

aniversário de

Maria José

Rodrigues

Mais de 100 atletas participam de
festival de capoeira em Borda da Mata

Borda da mata sediou o festival de capoeira “Borda Fest” no Poliesportivo Irmãos Rocha, no dia 03/09/2017. Os alunos do projeto Integração de Borda da Mata participaram do intercâmbio entre atletas de
vários municípios, cursos e entrega de graduações. Mais de 100 atletas
participaram das atividades realizadas pelo Centro Cultural Ginga Minas e apoio
da Prefeitura Municipal por meio do Setor de Esporte e Lazer de Borda da Mata.

Além de Borda da Mata, representantes de Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita
do Sapucaí, Cambuí e também das cidades paulistas Artur Nogueira, Santo
Antônio de Posse, Amparo, Lindóia e São Paulo capital participaram do festival.

Thiago Senna, chefe do setor de Esporte e Lazer da Prefeitura, parabeniza o
contramestre de capoeira Anderson Borracha pela iniciativa e organização do
evento. 

Fundada em 03 de
junho de 1962 pelo
Miss. David Miranda

Sediada na cidade de Borda da Mata na Rua Orlando
Domingos dos Santos, nº 06 - Bairro Amoreiras

Culto todas as noites à partir das 19 h. Segunda-feira -

Campanha da Libertação; Quarta -feira - em favor do Lar e

da Família; Sábado - ensinamento da Palavra de Deus.

Esperamos vocês!

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

pratos

executivos

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!!!

Zona Rural de Bom Repouso recebe
diversos trabalhos no período da seca

A Prefeitura de Bom Repouso
continua trabalhando com intensidade
na zona rural do município para que no
período chuvoso, as pessoas não
tenham dificuldades para se
locomoverem. Entre tantos serviços
realizados nos últimos dias, vale

destacar a Ponte do morro da máquina,
que foi ampliada. Esta ponte fica na
estrada principal do bairro Boa Vereda
de Cima. Além desse serviço, também
foi feita a manutenção da estrada
principal de Bom Repouso a Borda da
Mata.

Escola Municipal Prefeito Atílio
da Silva Brandão de Bom

Repouso participa do Projeto
“Economia Kids do Sicoob”

O Sicoob Credivas, através da Agente
de Organização do Quadro Social Jane
Pacheco Coelho,  realizou o Projeto
Poupança na Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão em Bom
Repouso. O projeto intitulado “Alimente
& Liberte o seu porquinho”, consiste
em criar junto aos educandos uma
cultura de poupança, além de despertá-
los para o consumo consciente.  O
projeto foi idealizado a fim de colocar
em prática o 5º Princípio do
Cooperativismo que prevê “Educação,

Formação e Informação”. Por meio de
filmes, diálogos e atividades lúdicas, as
crianças de 6 a 10 anos receberam
noções básicas de cooperativismo,
economia compartilhada, consumo
consciente, desperdício e poupança.

Cada sala de aula recebeu um cofre
que será alimentado pelos alunos
durante o período de execução do

projeto.
Para finalizar a 1ª parte do projeto as

crianças receberam um cofre individual
que ao acumular R$30,00, poderá, junto
a um responsável, levar o porquinho
na agência do Sicoob Credivas para
assim libertá-lo e abrir sua “Poupança
Kids”.

O projeto ainda está em andamento.
Sua última etapa consiste em decidir
com as crianças de cada sala como o
dinheiro poupado em conjunto deverá
ser gasto, em cumprimento do 2º
Princípio do Cooperativismo – Gestão

Democrática dos Membros.

A Direção da Escola e o Sicoob
Credivas vê neste projeto uma
oportunidade para ajudar a construir as
bases de uma equilibrada relação com
o dinheiro que refletirá na vida adulta
dessas crianças, pois quem poupa sabe
o futuro que tem.

Projeto

“Economia

Kids do

Sicoob”

Fotos: Ederson dos Santos



TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULAR 77777
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012

DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
ColaColaColaColaColaborborborborboradoradoradoradorador:Ca:Ca:Ca:Ca:Cabo Morbo Morbo Morbo Morbo Moreireireireireiraaaaa

Mulher é presa por furto de celular
 no Pronto Socorro de Borda da Mata

No dia 7 de Setembro, a PM de BORDA DA MATA/MG foi acionada via 190 para
comparecer no Hospital Monsenhor Pedro Cintra onde tinha acontecido um furto
de celular. Imediatamente, a PM foi até ao local, onde por meio das imagens de
monitoramento interna, permitiu a identificação da autora do crime. Após
parlamentação, a autora arrependeu-se e entregou o produto de crime a equipe
Policial Militar.

Diante dos fatos, foi feito a apreensão do aparelho e prisão em flagrante delito da
autora, e encaminhada até a Delegacia de Plantão em Pouso Alegre/MG.

Duas pessoas são presas por tráfico
 de drogas no bairro Santa Cruz

Durante realização de operação policial, as equipes Policiais Militares, ao passarem
pela Rua Agrícola Monteiro de Carvalho, local ermo e alvo de várias denúncias de
ponto de tráfico de drogas, logo visualizaram o cidadão P.H. passando algo para as
mãos do cidadão L.M.A., diante da fundada suspeita os policiais militares realizaram
a abordagem e procederam busca pessoal nos indivíduos. Os militares encontraram
com o autor L.M.A. 01  invólucro contento uma substância semelhante a pedra de
crack e com o autor P.H., no bolso da calça do lado esquerdo 08 invólucros contento
substâncias semelhante a pedra de crack e a quantia em dinheiro de R$ 54,20.

Assim foi dada voz de prisão em flagrante ao autor L.M.A. por uso de drogas e
ao autor P.H. por tráfico de drogas, eles foram encaminhados até a Delegacia Civil
para lavratura do flagrante.

Vigilância em Saúde divulga primeiro
boletim epidemiológico de Borda da Mata

 A vigilância epidemiológica é “o
conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos”. Portanto, a
informação em saúde é um instrumento
estratégico e o ponto de partida para
muitas ações, assumindo um importante
papel, o de servir de base para
diagnóstico e planejamento, visando a
(re)organização de serviços, sejam
assistenciais, preventivos ou de cura/
reabilitação.

Em Borda
da Mata, as
D o e n ç a s
Crônicas Não
Transmissíveis
( D C N T ’ s )
predominam:
com um total
de 2.784
hipertensos e
8 0 0
por tadores
de Diabetes Melitus. Os portadores de
transtorno Mental correspondem a 127
pessoas.

Em 2015, de acordo com o  SINAN -
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, Borda da Mata registrou 81
doenças ou agravos, sendo: 31
notificações de violência interpessoal/
autoprovocada, 28 atendimentos anti
rábico humano, seis intoxicações
exógenas, seis acidentes de trabalho
graves, dois acidentes por animal
peçonhento, dois casos de tuberculose,
sendo uma pulmonar e uma extra
pulmonar, um caso de meningite, um
surto de varicela e uma hanseníase.

Já em 2016, foram 120 agravos
notificados, sendo estes: 34 violências

interpessoal/autoprovocada, 32
atendimentos anti rábico humano, 17
acidentes de trabalho graves, 15
intoxicações exógenas, 14 acidentes por
animal peçonhento, cinco hepatites
virais, uma tuberculose, uma caso de
sífilis em gestante e uma toxoplasmose.

Neste ano, até 30/06/2017, há 39 casos
notificados, dos quais: 12 atendimentos
anti rábico humano, nove violências
interpessoal/autoprovocada, seis
intoxicações exógenas, quatro acidentes
por animal peçonhento, dois acidentes
de trabalho grave, uma tuberculose,
uma toxoplasmose, uma meningite viral,
uma caxumba, uma coqueluche e uma

febre amarela
(descartado).

Em relação à
Dengue, em
2015 foram
notificados 92
casos, dos
quais 44 deram
positivos, ou
seja, 47,83%.
Em 2016 foram
notificados 30
casos e

somente três foram confirmados, todos
importados (Belo Horizonte, Varginha e
São João del Rey).  Em 2017, até 31/07/
2017 foram notificados quatro casos,
sendo um positivo (autóctone –
Sertãozinho).

Quanto ao perfil de Morbimortalidade
(refere-se à incidência das doenças e/
ou dos óbitos numa população),
predominam as doenças causadas pelo
Sistema Circulatório, seguida das
doenças do aparelho respiratório,
neoplasias, causas externas, doenças do
aparelho endócrino e doenças do
aparelho digestivo, respectivamente.

Segundo dados extraídos do Sistema
de Mortalidade, em 2015 tiveram três
óbitos de mulheres em idade fértil, um

óbito fetal e três óbitos infantis.
Comparado com 2016, foram 05 óbitos
de mulheres em idade fértil, um óbito fetal
e dois óbitos infantis (09 meses e 11
meses). Já em 2017, até 31/07/2017, foram
02 óbitos de mulheres em idade fértil,
um óbito fetal e um óbito infantil (07
meses).

Em relação às autorizações para
internação hospitalar, predominam as
relacionadas à gestação, parto e
puerpério. Na sequência vêm as
neoplasias, doenças do aparelho
circulatório, doenças do aparelho
digestivo, intoxicação exógena e causas
externas, aparelho respiratório e
aparelho geniturinário.

Ações de Promoção e Proteção à
Saúde frente ao Perfil

Epidemiológico:

Diante do cenário epidemiológico,
notou-se a importância de ações
educativas para com a população
bordamatense, principalmente no que diz
respeito aos hábitos de vida saudável,
prática de atividades física, cultura da
paz e necessidade de criação de um
centro de zoonoses no município (alto
número de atendimentos anti rábico
humano, principalmente por ataques de
cães de rua).

O município já conta com a ação de 06
equipes de Estratégia de Saúde da Família
atuantes incessantemente nas
condicionalidades de saúde da
população, um pólo de Academia da
Saúde, uma equipe de Vigilância em Saúde
(Epidemiológica, Ambiental e Sanitária) e
uma equipe de Atendimento às Urgências
e Emergências municipais. No entanto,
no que diz respeito a zoonoses, ainda não
tem no município e acaba ficando a cargo
da Vigilância Sanitária responder por
estas questões, visto ser o fiscal sanitário,
Médico Veterinário.

Alunos da Escola Municipal Francisco Souza Costa realizam exposição
sobre responsabilidade ambiental na praça em Borda da Mata

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

Os alunos do 5º ano B da Escola Municipal Francisco Souza Costa realização exposição de trabalhos sobre o tema “Responsabilidade Ambiental” na
 Praça Nossa Senhora do Carmo.O tema foi trabalhado em sala de aula e todo o conteúdo produzido pelos alunos sob a orientação da

professora Tatinha. Os alunos apresentaram brinquedos e brincadeiras produzidas com material reciclável e sucata.

Agentes comunitários de saúde de Borda da Mata recebem tablets para agilizar serviços
Com o intuito de informatizar, integrar

e agilizar os serviços de Saúde de Borda
da Mata, a Secretaria Municipal de saúde
aderiu a um programa do Ministério da
Saúde que forneceu tablets para os 40
agentes comunitários de saúde do

município que atendem 100% da
população nas seis Unidades Básicas
de Saúde de referência.

O treinamento aconteceu com cada
equipe no mês de agosto, ministrado por
Kleber Rosa de Oliveira, da empresa

referência no sistema e-SUS em Borda
da Mata. Durante a VI Conferência
Municipal de Saúde, o prefeito André
Marques fez a entrega simbólica dos
tablets aos agentes.

A enfermeira responsável pela

Estratégia Saúde da Família, Sirlene
Ramos, explica a importância da
utilização dos tablets pelas equipes da
Atenção Básica “O equipamento vai
dinamizar o trabalho dos profissionais
nas comunidades durante as visitas

domiciliares, eliminando o
preenchimento de fichas de maneira
manual. Os dados coletados nas ruas
vão facilitar o planejamento de ações no
território e o uso do tablet vai agilizar o
trabalho.”

Entrega dos Tablets durante Conferência da Saúde

Cemei em Borda da Mata realiza Festa da Família

O Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos recebeu os pais e responsáveis pelas crianças na noite de 25/08 para a Festa da Família. 
A pedagoga mestre em Educação, Mayara Lybia, falou sobre “limite e disciplina do desenvolvimento humano”. Os presentes assistiram a um vídeo com apresentações de todas as salas e para finalizar, a turminha

do pré da professora Rosilei fez a apresentação ao vivo. A equipe do Cemei serviu caldo de feijão e sobremesa a todos os familiares.
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Público acompanha caminhada cívica de 7 de setembro em Bom Repouso
No feriado de 7 de setembro, a

caminhada cívica em Bom Repouso
percorreu a Rua Minas Gerais e
prosseguiu até a Praça da Matriz às
8h. O evento contou com a
participação dos alunos das escolas:
Escola Estadual Coronel Ananias de
Andrade, CEMEI Maria José Brandão,
Escola Municipal Prefeito Atílio da

Silva Brandão e demais escolas
municipais, Escola Washington
Cássio Mariano, APAE, Grupo da
terceira idade “Vivendo e aprendendo
na dignidade”, Capoeira e o Centro de
Atendimento Sócio Infantil CASI.
Estavam presentes o prefeito Messias
Crispim Brandão, o vice-prefeito Hélio
José de Andrade, Vereadores, Polícia

Militar e demais autoridades
municipais.

O ato simbólico relembrou a data da
Independência do Brasil, em 1822. A
reflexão ficou por conta da temática
“Garantir os direitos é lutar pela vida”.
Os alunos chamaram a atenção com
faixas que pediam o respeito aos
direitos conquistados. O momento

permitiu meditar: que pátria
gostaríamos de celebrar? Que história
queremos contar às futuras gerações?
Em que tipo de sociedade gostaríamos
de viver?

A diretora Maria do Carmo Rodrigues
Silva destacou: “Todos nós devemos
buscar em nosso dia-a-dia a construção
de uma sociedade mais justa e mais

fraterna, onde haja a prática da partilha,
que valorize a integridade humana, que
respeite as diferenças, as minorias, as
crianças, os mais necessitados, e assim,
promover a equidade em todos os
aspectos da sociedade”.

O Hino Nacional foi executado pela
Banda de Música e acompanhado pelos
alunos e público em geral.

Os principais momentos da caminhada:

Ato Cívico – dia 07 de Setembro – Tocos do Moji

O Departamento Municipal de
Educação realizou no dia 07 de
setembro, o Ato Cívico em
comemoração ao dia da Pátria.
Reuniram-se em frente à Prefeitura
Municipal, o Prefeito Antônio
Rodrigues da Silva, O Vice-Prefeito
José Armando Pereira, o Sargento

Wexley Gonçalves de Carvalho,
comandante da 12ª Cia de PM ind, o
Presidente da Câmara, Denis Henrique
de Faria e Vereadores, Funcionários da
Rede Municipal e Estadual de Ensino,
pais e alunos. O Ato teve a participação
excepcional da Lira Tocosmojiense que
abrilhantou a comemoração,

executando o Hino Nacional no
hasteamento da Bandeira. O Sargento
Wexley Gonçalves de Carvalho proferiu
algumas palavras exaltando o
compromisso fiel do povo brasileiro
para com a Pátria. Houve apresentações
dos alunos e professores, a aluna Ana
Lívia da Escola Municipal Manoel

Rodrigues Machado fez uso da palavra
representando todos os Estudantes da
Rede Municipal de Ensino, a Senhora
Elizete Cantuária falou em nome da
Escola Estadual José Tomás Cantuária
Júnior. O Prefeito Toninho Rodrigues
enalteceu a importância da
comemoração deixando uma mensagem

positiva e inspiradora em relação ao
momento difícil o qual o país está
passando. A Equipe do Departamento
Municipal de Educação agradece
imensamente a todos pela participação
no evento.

Departamento Educação
Tocos do Moji
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Onze escolas participam do desfile cívico de 7 de setembro em Borda da Mata
Com o tema “Que valores queremos

para o nosso país?”, as escolas
municipais, estaduais e particular de
Borda da Mata desfilaram os valores
escolhidos em conjunto durante reunião
no Departamento Municipal de
Educação no mês de junho, os quais
foram estudados em sala de aula: amor,
paz, igualdade, inclusão, solidariedade,
civismo, respeito, responsabilidade
ambiental, honestidade, tolerância e
justiça.

 As comemorações do Dia da Pátria

começaram às oito horas com o
hasteamento da bandeira pelo prefeito
André Carvalho Marques, ao som do
hino nacional cantado pela professora
de Arte, Rita Fernanda Ferraz Brás e pela
aluna Isabela Machado Caponi, ambas
da Escola Municipal Benedita Braga
Cobra.

As três fanfarras de Borda da Mata,
em um ato de união, tocaram para todas
as escolas. A abertura do desfile
realizada pelo Cemei Professora Ana
Maria Cabral dos Santos com o tema

“paz” e em seguida pela Creche Madre
Tereza de Saldanha com referência ao
“amor”, que passaram pela praça ao som
da fanfarra do Colégio Nossa Senhora
do Carmo, escola que veio logo em
seguida e apresentou a “igualdade”. Já
ao som da fanfarra da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra (EMBBC),
desfilaram a Apae com o tema
“inclusão”. Os alunos, balizas e porta-
bandeiras da EMBBC apresentaram o
tema “civismo” e lembraram a todos da
prática comum na escola de cantar o

hino nacional todas as semanas, uma
forma de manter vivo esse sentimento
de patriotismo. Em seguida vieram todas
as escolas municipais: a E. M. Antônio
Marques da Silva apresentou a
“solidariedade”, a E. M. Professora Diva
Ribeiro dos Santos abordou o “respeito”
e a E. M. Francisco Souza Costa trouxe
brinquedos de material reciclável, mudas
de árvores em referência ao tema
“responsabilidade ambiental”.

O desfile foi encerrado com as três
escolas estaduais do município. Ao som

da fanfarra da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale (EELAM), desfilaram os
alunos da Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda do distrito Sertãozinho,
que além do tema “honestidade”,
homenageou também os 50 anos da escola
e trouxe um pelotão com ex-funcionários,
ex-professoras e ex-diretoras. A EELAM
desfilou em seguida o tema “tolerância”,
abordado em diferentes situações: família,
origem, sexo, sociedade e futebol. Por
último, a Escola Estadual Pio XII do distrito
Cervo com tema “justiça”.

Melhores momentos do Desfile:

Equipes de Saúde da Família e Cras de Borda da Mata desenvolvem
atividades de prevenção ao suicídio durante “Setembro Amarelo”

O mês de setembro é dedicado à
conscientização sobre a prevenção ao
suicídio. Em todo o país, acontece a
campanha “Setembro Amarelo” em que
várias ações são destinadas à
conscientização e valorização da vida.
O período foi escolhido porque 10 de
setembro é o Dia Mundial de Prevenção
do Suicídio.

A equipe de Saúde da Família no bairro
Santa Cruz, em Borda da Mata,
participou de capacitação para ajudar as
pessoas com pensamentos suicidas,
atuando no acolhimento e prevenção.
Durante todo o mês de setembro, as
atividades serão voltadas a essa
temática. De acordo com a enfermeira
Aline Siqueira de Almeida, a UBS do
bairro Santa Cruz está preparada para
ajudar as pessoas “fizemos
a capacitação da equipe, vamos fazer as
salas de espera com orientações e
espaço para as pessoas compartilharem
seus pensamentos/pedidos de ajuda.”

Aline também ministrou capacitação
para a equipe da UBS Santa Rita.

No dia 11/09, durante a reunião do
grupo Hiperdia (diabéticos e
hipertensos) no bairro Santa Terezinha,
a enfermeira Graziela Nogueira realizou
atividade educativa sobre as maneiras
de prevenção ao suicídio com os
participantes.

Na última semana de setembro,
palestras e atividades gratuitas à
população vão acontecer por meio de
uma parceria do Cras e equipes de Saúde
da Família de Borda da Mata. No dia 23/
09, a partir das 8h, os participantes do
programa Academia da Saúde vão se reunir
na Praça Antônio Megale para as
atividades físicas e também para
mobilização sobre o tema. Nos dias 25 e 26
de  setembro, acontecerão duas palestras
na Câmara Municipal, às 18h, com um
psicólogo e uma médica psiquiatra e no
dia 27/09, a palestra com uma psicóloga
acontece no Cras anexo Santa Cruz.

Atividades de

prevenção ao

suicídio
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Campanha de vacinação antirrábica acontece
de 25 a 29 de setembro em Borda da Mata

25/09 – segunda-feira
8h às 8h20 – Bocaina (Igreja)

8h30 às 10h30 – Sertãozinho (Praça)
10h40 às 11h – Serrinha (Posto de Saúde)

11h20 às 12h30 – Nossa Senhora de Fátima (Escola)
 26/09 – terça-feira

8h às 10h30 – Cervo (Praça)
10h45 às 11h  – Moreiras

11h10 às 12h -  Barro Amarelo
12h às 12h20 – Bogari
27/09 – quarta-feira

8h às 8h20 – Dráuzio Rezende (Ponto de ônibus)
8h30 às 8h45 – Boa Vista (Igreja)
8h55 às 9h20 – Campo (Igreja)

9h40 às 10h – Gaspar (Antiga escola)
10h10 às 10h30 – Pontilhão (Venda)

10h40 às 12h – Santa Terezinha (Mina)
12h10 às 12h30 – Pátio da Prefeitura

28/09 – quinta-feira
8h às 8h20 – Morro do Jacu (Laticínio José Roberto)

8h30 às 8h50 – Palma (Venda)
9h às 9h30 – São Francisco (cemitério)

9h40 às 10h40 – Nossa Senhora Aparecida (Banho e Tosa Espelho Mágico)
10h50 às 12h – Santo Antônio - Praça da Bíblia

29/09 – sexta-feira
8h às 9h20 – São Judas (EELAM)

9h30 às 10h40 – Santa Cruz (Praça)
10h50 às 11h10 – Santa Edwiges (Em frente ao radar)

11h20 às 11h30 – São Benedito (Estação)
11h40 às 12h30 – Santa Rita (Igreja)

 


