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Castra Móvel realiza 346 castrações durante quatro dias em Borda da Mata

Rosemar Couto, que com apoio da Prefeitura e
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Faixa elevada na MG 290 no perímetro urbano que causava
transtornos aos moradores é retirada pela Prefeitura de Borda da Mata

O prefeito de Borda da Mata,  Afonso Raimundo de Souza, acompanhou no dia 26 de janeiro, a remoção de uma faixa elevada que ficava na Avenida Magalhães Pinto, tendo em vista que foram várias solicitações/
reclamações para retirada dessa faixa, solicitadas por moradores em frente a faixa elevada, apontando ruído dioturno e vibrações na edificação provocadas pelo tráfego pesado e intenso na via.

Também a RESOLUÇÃO Nº 738, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018, estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas, e a mesma foi construída fora dos padrões.

Limpeza do Córrego Santa Terezinha
feito pela Prefeitura de Borda da Mata
contribui  para evitar enchentes este ano

A Prefeitura de Borda da Mata, dentro
do programa de limpeza dos córregos e
rios, prevenindo para evitar transtornos,
antes do período chuvoso, fez uma
grande limpeza no Córrego Santa
Terezinha que contribuiu para evitar
maiores transtornos aos moradores. Já
no Rio Mandu, no dia 21 de janeiro, foi
iniciada uma limpeza, “mas devido às

chuvas, foi interrompida e assim que as
condições melhorarem, será continuada,
embora a limpeza ajuda, muitas vezes, a
força da natureza supera a boa vontade
e o esforço do Poder Público, daí a
importância da preservação do meio
ambiente e o cuidado com os nossos
rios pela população, para que ninguém
saia prejudicado.  Durante o período de

chuva é de extrema importância essa
limpeza, para tentar evitar o
transbordamento e que as casas próximas
sejam afetadas”, diz o Prefeito Afonso e
acrescenta “o exemplo está no Córrego
Santa Terezinha, fizemos nossa parte e
esperamos que a população continue
contribuindo para o sucesso dos nossos
serviços”.

Borda da Mata retoma atividades
da Academia de Saúde

O projeto Academia de Saúde, em
Borda da Mata,  tem como objetivo a
melhora na qualidade de vida, através
da utilização de espaços públicos e um
orientador profissional.

Confira o horário e local de
funcionamento para cada Grupo:

Local, horário e dias da semana onde
acontecem as atividades pelo Projeto
Academia da Saúde:

2ª e 4ª feira parte da manhã , das 08h
às 09h – Grupo : Caminhada da 3ª Idade

Local – Quadra da Igreja Presbiteriana
ao lado do Postinho de saúde do centro;

2ª e 4ª feira parte da tarde, das 18h às

19h – Grupo: Saúde do Trabalhador;
Local - Quadra da Igreja Presbiteriana

ao lado do Postinho de saúde do centro.
3ª e 5ª feira parte da tarde, das 18h às

19h – Grupo: Vida Saudável – Bairro
Santa Cruz

Local – Quadra da Escola Municipal
Antonio Marques da Silva;

OBS: Lembrando que o local das
atividades do grupo da Caminhada da
3ª idade e do grupo Saúde do
Trabalhador poderá mudar assim que o
Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha
voltar a abrir para as atividades
esportivas.

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

almoço self-

service.

Comemoração dos 100 anos
da Colônia Padre José Bento
No dia 26 de janeiro iniciou  a comemoração dos 100 anos

da Colônia Padre José Bento, que em 1923 recebeu muitos
imigrantes europeus.

A colônia recebeu o nome Padre José Bento, em homenagem
ao Padre Senador José Bento, que tinha sido um grande
benfeitor e fundador da cidade de Pouso Alegre.

Durante o período de janeiro de 2022  a janeiro de 2023
serão criados  conteúdos, exposição fotográfica e eventos
relacionados aos 100 anos de colonização de colonização de
Senador José Bento.
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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

Castra Móvel realiza 346 castrações durante quatro dias em Borda da Mata

Do dia 02 a 05 de fevereiro, o Castra Móvel esteve
em Borda da Mata para fazer a castração de cães e
gatos. Durante o período em que esteve na cidade,
foram realizadas 346 castrações. A iniciativa partiu de
Rosemar Couto, que contou com total apoio da
Prefeitura, para que pudesse oferecer esse serviço a
população. Além da Prefeitura, ouve outros
colaboradores que também ajudaram muito para que
o sucesso do trabalho fosse alcançado.

“Quero agradecer a Deus pela castração que foi um
sucesso.  Quero registrar meus sinceros
agradecimentos ao deputado Noraldino Júnior que
realizou meu sonho de trazer o Castra Móvel para
Borda da Mata onde estivemos em reunião com o
Deputado, acompanhados também de Maria Lúcia
Mello e Maria Cecília Anchieta, quando foi definido
os ajustes para vinda do Castra Móvel. Agradeço
também, a Prefeitura que nos deu todo suporte
necessário, e também todos funcionário da Prefeitura
que nos ajudou. Agradeço todos os colaboradores
que nos ajudaram em especial o Beto da Padaria Primor
que nos forneceu um café da manhã e da tarde especial
para equipe do Castra Móvel, o Restaurante Casarão
que nos forneceu o almoço para toda equipe do Castra Móvel, o Supermercado Baleia e o Marcelo
gerente, a Clínica Pet Vet, o Advogado Silvio Rodrigues e todos as pessoas que tiveram presente e
contribuíram para a realização desse evento” finaliza Rosemar Couto.

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da
Mata realiza atualização dos cadastros dos
usuários no Sistema de Informatização do

Sistema Único de Saúde – SUS

Durante os meses de fevereiro e
março a Secretaria Municipal de Saúde
de Borda da Mata estará promovendo
a atualização dos cadastros dos
usuários no Sistema de Informatização
do Sistema Único de Saúde – SUS.

A atualização do cadastro é uma
determinação do Ministério da Saúde,
que estabeleceu um novo modelo de
financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no âmbito do SUS,
através do Programa Previne Brasil. No
novo programa de financiamento, o
cálculo para a definição dos incentivos
que o município irá receber levará em
consideração a população cadastrada
na equipe de Saúde da Família (ESF).

Para que não haja divergência de
dados, uma das recomendações é que
os municípios atualizem os cadastros
de toda a população residente, pelo
CPF, no programa e-SUS.

Para esta atualização, os Agentes
Comunitários de Saúde estarão

passando nas residências e solicitando
o CPF e outras informações. Caso esteja
morando há pouco tempo no município
e por algum motivo não conheça seu
Agente Comunitário de Saúde, ou ainda
se você trabalha durante o dia e não
encontra seu Agente, pedimos que
procure a Unidade de Saúde mais
próxima ou entre em contato através
dos telefones:

UBS Cento (35)3445-4954;
UBS Nossa Senhora de Fátima (35)

3445-4955;
UBS Santa Cruz (35)3445-4956;
UBS Santa Rita (35)3445-4957;
UBS Sertãozinho (35) 3445-4958;
UBS Cervo (35)3445-4953;
A Secretaria conta com a

compreensão de todos ao informar
esses dados pois é imprescindível para
atualização do sistema e somente com
o cadastro completo o município será
contemplado com as devidas verbas
para a saúde.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2022

“Autoriza o Poder Executivo de Borda da Mata a conceder reajuste no Vale Alimentação”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Fica concedido o reajuste no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no Vale Alimentação dos Servidores
Públicos do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, passando o valor mensal para R$ 300,00
(trezentos reais) cada.

Art. 2º O presente benefício será regulamentado por Decreto, conforme determinado pela Lei nº 1.464/2006,
a qual instituiu o Vale Alimentação.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.

Art. 4º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

Proposição de Lei nº 02/2022
“Altera tabela de vencimentos prevista no Anexo V, da Lei Municipal n. 1609/2010, que trata do Plano

de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/MG”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Altera a tabela de vencimento dos servidores públicos municipais cadastrados nos níveis de vencimento
VE I, passando a vigorar conforme Anexo I da presente Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

Borda da Mata/MG, 26 de janeiro de 2022.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Harleny Junqueira Cobra
Presidente

Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente

Tatiana Pires Pereira Cobra
Secretário

ANEXO I
Tabela de Vencimentos
Níveis de Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo

Oração
Às vezes a dor vem
E eu entrego ela para Deus
Junto com sentimentos e pensamentos meus
E logo me sinto bem
Ainda sou menina
Aprendendo a viver
Que acorda querendo dar a volta por cima
Logo depois de perder
Coloco em versos e orações o que me
desanima
Peço por aqueles que vieram me entristecer
Desabafando e pedindo sabedoria,
Em orações e poesias,
Para lidar com o sofrer
Essa menina que coabita

Com a mulher em construção
Que aqui vos escreve
É grata a Deus por sua Graça infinita,
Remédio para pecador que o Médico dos
médicos prescreve,
Tem uma fé gigante
E tantos sonhos no coração
Pede tão somente que Ele a ensine a ser
constante

É preciso ter coragem para ser de verdade
Para lutar pelos seus ideais e ter autenticidade
Para acreditar na providência de Deus
Num mundo cheio de maldade
Mas sei que Ele nunca esquece os seus
Traz julgo suave, leve fardo

E tira a nossa ansiedade
Meu Deus, Pai e Amigo
Que sempre esteve comigo
E não me julga pelos erros do passado
Já escrevi para amores
Para filho, amigos, familiares
Já falei sobre a Bíblia e sobre dores
Já escrevi palavras - músicas - que viraram
som
Mas queria escrever algo singelo
Esperando que fique belo
Para aquele que me guarda e me protege em
todos os lugares
Aquele que me deu esse dom
Papai, aqui estou eu, uma pobre pecadora
Falando contigo em meu quarto

Grata e sonhadora
Escrevendo uma oração
E com o mundo comparto
Que te amo mais que tudo
Tu és minha rocha, meu refúgio, meu chão
Lágrimas que rolam: ah, esse meu
quebrantado coração!
Elas dizem que Tu és meu mundo
Tu és minha razão
Às vezes a dor vem
E eu entrego ela para Deus
Junto com sentimentos e pensamentos meus
E logo me sinto bem
Obrigada, Pai, por mais um dia

Cuida de todas as famílias,
Do coração da mãezinha que perdeu sua filha
Que o Senhor seja minha fonte de alegria
Que não falte à nenhuma mesa o pão
Que eu esteja sempre disposta a fazer o bem
Me ensina a ter sabedoria
Tu és minha luz
Entrego a Ti meu coração
Que esses sejam meus desejos de todos os
dias
Em nome de Jesus
Amém

Andressa Carvalho
Borda da Mata
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TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM  BORDA DA MATA:  190 ou (35) 9-9829-1493

Secretaria de Educação de Borda da Mata
promove reunião administrativa para
orientações sobre o ano letivo de 2022

No dia 03 de fevereiro, Diretores,
Supervisores e Professores de Borda da
Mata participaram de uma reunião
administrativa na Escola Municipal
Benedita Braga onde receberam
orientações referentes ao ano letivo de
2022. A Diretora do Departamento de
Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
recepcionou os Profissionais da
Educação com mensagem de
encorajamento e enfatizou a importância

do retorno às atividades presenciais.
Gláucia informou alguns dos projetos
que o Departamento tem realizado em
prol da Educação de Borda da Mata
como:

- Reformas das escolas;
- Compra de equipamentos de

informática como Chromebooks;
- Compra de mobiliário;
- Compra de Parque Infantil;
- Implantação de aulas de capoeira no

Ensino Fundamental I;
Foi falado também sobre outros

projetos que estão em andamento para
o ano de 2022.

Foi apresentada a psicóloga Priscila
Aparecida Brasil da Silva que
conversou com os presentes sobre
como será sua atuação nas Escolas
Municipais.

Para encerrar esse reencontro, foi
servido um café aos servidores.

Reunião Administrativa da Secretaria de Educação

Polícia Militar prende homem por tráfico
de drogas no Bairro Santa  Terezinha

No dia 25 de Janeiro, terça-feira, por volta das 08h20,  no bairro Santa Terezinha,
a PM deu apoio a diligência para localização e apreensão de uma menor de idade
que se encontrava em situação de vulnerabilidade, sendo desencadeada a operação
no endereço onde ela residia juntamente com um indivíduo conhecido no meio
policial por praticar tráfico de drogas. Denúncias recebidas de populares davam
conta que esse indivíduo realizava compra e venda de entorpecentes na casa,
utilizando também uma construção abandonada para esconder as drogas. Durante
as buscas com o apoio da equipe de Rondas Ostensivas Com Cães – ROCCA- foi
possível localizar três buchas de substância análoga a maconha, dez papelotes de
substância análoga a cocaína, cinco cigarros parcialmente consumidos de substância
análoga a maconha e R$ 493,00 em dinheiro. Diante dos fatos, o autor foi preso e
conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre.

Polícia Militar prende dois homens por
tráfico de drogas em  Tocos do Moji

No dia 28 de Janeiro, sexta-feira, por volta das 06h30, num bairro rural de Tocos do
Moji, a PM objetivando dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão-
M.B.A. expedido pela magistrada da comarca de Borda da Mata, a equipe policial de
Tocos do Moji juntamente com as demais equipes policiais de outras frações,
desencadearam a operação e obtiveram os seguintes resultados: 02 presos, 15
porções de substância análoga a maconha; dois tabletes de substância análoga a
maconha pesando aproximadamente 01 kg, 188 papelotes de substância análoga a
cocaína, R$2.716,00 reais em dinheiro, dois aparelhos celulares, uma balança precisão,
dois veículos apreendidos e uma lista contendo anotações do Tráfico de Drogas.
Posteriormente os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de
Pouso Alegre.

Fábrica de Pijamas é alvo de criminosos em
Borda da Mata que furtam 80 mil reais em

dinheiro e 60 mil em cheques

No dia 31 de Janeiro, segunda-feira, por volta das 07h30, no bairro
Santa Terezinha, a PM foi acionada via 190 pela vítima e relatou que

ao chegar  para
t rabalhar  se
deparou com o
inter ior  do  seu
estabelecimento
comercia l  todo
revi rado e  a
janela  que  dá
acesso  ao
banheiro estava
com a  grade
cortada e o seu
cofre arrombado
de onde foram
subtra ídos  a
quant ia  de
aproximadamente
R$ 80.000,00 mil
em moeda
corrente além de
aproximadamente
R$ 60.000,00 mil
em cheques  e
cartões de crédito
em nome da
vítima.

Secretaria de Educação de Borda da Mata promove
palestra com o tema: “Acolhendo e Cuidando da Saúde
Emocional e Mental dos Alunos e Profissionais da
Educação” para gestores e professores do município

No dia 03 de fevereiro, Gestores e
Professores de Borda da Mata, se
reuniram no Teatro do Colégio Nossa
Senhora do Carmo, espaço gentilmente
cedido pela Diretora Irmã Odete Ramos
Ferreira, para apreciação de uma
palestra. Estiveram presentes o Prefeito
Afonso e Vice-Prefeito, Celinho.

A Secretaria de Educação convidou o

renomado palestrante Professor Doutor
José Meciano Filho (Nino Paixão) para
uma conversa motivadora e muito
animadora sobre o tema: “Acolhendo e
Cuidando da Saúde Emocional e Mental
dos Alunos e Profissionais da
Educação” como forma de dar boas-
vindas ao ano letivo de 2022.

Nino Paixão é consultor na área de

educação, neuroaprendizagem,
acolhimento, neurodesenvolvimento
infantil e na relação escola e família e
pesquisador na área de envelhecimento
neurológico, neuroplasticidade
cognitiva, aprendizagem e neurociências
e ensino. Publicou diversos trabalhos
em revistas científicas do Brasil e
exterior.

Palestra com o tema: “Acolhendo e Cuidando da Saúde Emocional e Mental dos Alunos e Profissionais da Educação”

Na sala de aula, aprendemos com o professor e com os colegas.

Afinal, realidades diferentes, só tem a acrescentar nas nossas vidas.

Marianna Moreno
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A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

 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

Etapa Municipal da Conferência Nacional de Educação
(CONAE 2022) é realizada em Bom Repouso

No dia 25 de
janeiro, aconteceu
no CEMEI Maria
José Brandão D.
Zita, a etapa
Municipal da
C o n f e r ê n c i a
Nacional de
Educação (CONAE
2022). Tendo como
tema central
“Inclusão, equidade
e qualidade:
Compromisso com o
futuro da educação
brasileira”.

A Conferência, foi
promovida pela
S e c r e t a r i a
Municipal de
Educação de Bom Repouso e Conselho Municipal de Educação e contou com a
presença do Ilustríssimo Secretário de governo  Bruno Wiliam Brandão Domingues;
o ilustríssimo secretário da Câmara Municipal  Ademir Francisco dos Santos; a
ilustríssima Secretária Municipal de Educação,  Renê Gonçalves da Silva; a diretora
das escolas municipais e presidente do Conselho Municipal de Educação, Irene
Brandão de Lima, a diretora do CEMEI, Robélia Imaculada de Andrade, a diretora da
APAE, Adailsa Dircineia da Silva Almeida.

Contou também com a presença de vereadores e representantes das demais
Secretarias, membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e
demais funcionários que trabalham nas diversas escolas do município e pais de
alunos.

Para abrilhantar a Conferência, teve uma apresentação cultural com Juliana Crispim,
que tem um talento musical admirável.

Na Conferência aconteceu também a plenária para discussão dos eixos temáticos
e ao final houve a eleição dos delegados municipais que participarão da etapa estadual.

“É com muita alegria que os recebo para este momento, pois é desta forma,
promovendo encontros e diálogos, que melhoraremos ainda mais a educação em
nosso município”, destacou a Secretária de Educação Municipal, Renê Gonçalves
da Silva.

Estratégia de Saúde da Família de
Bom Repouso trabalha o tema

“Janeiro Branco”  que trata sobre
transtornos psicológicos

No mês de Janeiro, a Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso trabalhou
o tema “Janeiro Branco”  promovendo a mudança de paradigmas em relação á
saúde mental, com objetivo de romper com o preconceito e reforçar a importância
da atenção aos sinais de transtornos psicológicos.

Educação de Bom Repouso realiza
palestra sobre “Orientações gerais para

o retorno das atividades escolares presenciais”

No dia 1º de fevereiro,  aconteceu no CEMEI Maria José
Brandão( D. Zita),em Bom Repouso uma palestra com as
“Orientações gerais para o retorno das atividades escolares
presenciais”.

A palestra foi ministrada pelo enfermeiro responsável
Guilherme Augusto e contou com a presença dos funcionários
da educação.

Nota da CNM
sobre portaria
com reajuste

para o piso do
magistério

 O governo federal assinou no dia 4 de
fevereiro, Portaria que estabelece o
reajuste do piso do magistério para
2022. O anúncio reforça a falta de
planejamento e comunicação dentro do

próprio governo, bem como demonstra
que a União não respeita a gestão
pública no país. A Confederação
Nacional de Municípios (CNM) entende
que a Portaria não muda o entendimento
anterior de que é necessária
regulamentação da matéria por
intermédio de uma lei específica,
conforme reforçado em Nota de
Esclarecimento do Ministério da
Educação, de 14 de janeiro, com base
em parecer da Advocacia-Geral da União
(AGU).

Os recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) não
são do governo federal. Ao declarar que

há recursos disponíveis para o
pagamento do piso e de que os recursos
do Fundeb são repassados aos
Municípios pela União, o governo tenta
capitalizar politicamente em cima desse
reajuste sem, no entanto, esclarecer que
o Fundo é formado majoritariamente por
impostos de Estados e Municípios.
Trata-se de um mecanismo de
redistribuição composto por receitas
dos três Entes.

Importante frisar que, com o reajuste
anunciado, os Municípios terão um
impacto de Rÿ 30,46 bilhões, colocando
os Entes locais em uma difícil situação
fiscal. Levantamentos da CNM mostram
que, desde a criação do piso, há um
aumento real muito acima da inflação e
do próprio Fundeb. O piso do magistério

cresceu 204% entre 2009 e 2021,
superando o crescimento de 104% da
inflação mensurada pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC) e de
143% do próprio Fundo, recurso que
serve para o financiamento de todos os
níveis da Educação Básica. O repasse
do Fundeb para este ano será de Rÿ 226
milhões. Com esse reajuste, estima-se
que 90% dos recursos do Fundo sejam
utilizados para cobrir gastos com
pessoal.

Como o piso é o valor abaixo do qual
não pode ser fixado o vencimento inicial
das carreiras do magistério, esse
reajuste repercute em todos os
vencimentos dos professores. Dessa
forma, pode implicar o descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

por muitos Municípios. Desde 2008, a
CNM atua junto ao Legislativo e ao
Executivo pela aprovação do texto
original do Projeto de Lei (PL) 3.776/
2008, com a adoção do INPC nos doze
meses anteriores para reajuste do piso.

Dessa forma, ao entender que a
Portaria não tem base legal, a CNM
reafirma que vai continuar
acompanhando a discussão no âmbito
jurídico a fim de garantir que haja clareza
diante da indefinição criada, bem como
mantendo orientação aos gestores de
que seja feito o reajuste dado às demais
categorias da administração municipal e
fiquem atentos à discussão em âmbito
nacional.

 Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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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!!!

Tocos do Moji finaliza obras da Quadra Poliesportiva do Distrito dos Fernandes

A Prefeitura de Tocos do Moji finalizou as obras da quadra poliesportiva do Distrito dos Fernandes. “Agradecemos o ex-prefeito Toninho Rodrigues que começou e concluiu grande parte desta obra, agradecemos
a todos que trabalharam nesta obra, gostaria de agradecer o meu vice-prefeito Gervásio Armando, a todos vereadores da Câmara Municipal que vem apoiando nossa administração e com isso conseguimos entregar
um serviço de qualidade a nossa população”, diz o Prefeito Givanildo e acrescenta “ foi feita uma total revitalização com pinturas interna e externa e reformas em todos os ambientes da Quadra”..

Rio Mogi transborda durante
chuva e águas invadem casas e
comércios em Tocos do Moji
As chuvas fortes  tiveram início no dia 06 de

fevereiro no município. A prefeitura estima

que 30 casas foram atingidas.

A chuva voltou a castigar o Sul de
Minas. Em Tocos do Moji, o rio Mogi
transbordou e as águas invadiram casas
de moradores e comércios da cidade.

Segundo o Secretário de Obras, pelo
menos 30 famílias tiveram suas casas
atingidas pelas águas. Parte do comércio
também foi atingida. A chuva começou
por volta de 23h30 e seguiu por três horas
consecutivas.

As águas atingiram a praça central que
está sendo  reformada. Pouco tempo
depois, o rio subiu cerca de 6 metros e
atingiu várias casas.

Na zona rural, pelo menos três pontes
caíram. Os trabalhos de limpeza
começaram no dia 07, já de manhã.  A
Defesa Civil e a Prefeitura  fizeram
levantamentos dos prejuízos causados
pela chuva. Não houve  registro de
feridos.


