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Comunicado importante sobre as
Vacinas contra a Covid-19

Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata

A Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata, através do Secretário
Municipal, Celso do Amaral, esclarece a população em relação à algumas dúvidas
sobre a imunização. Em primeiro lugar, ele disse estar satisfeito com os trabalhos
realizados pelos profissionais de saúde em relação a aplicação das doses. Também
informa que todos os protocolos do Ministério da Saúde estão sendo  seguidos
rigorosamente e que em Borda da Mata, nenhuma dose deixou de ser aproveitada,
o que o deixa muito contente. Outra dúvida que ele gostaria de esclarecer e que
às vezes gera preocupação na população é em relação a quantidade de doses
que vem para a cidade. Algumas pessoas imaginam que quando chegam 150
doses, as pessoas do grupo, que está sendo vacinado, vão receber a primeira
dose e esperar para ver se chega a segunda dose. Era o contrário, já estava tudo
planejado pelo Ministério da Saúde na sua distribuição, quando se diz 150
doses, quer dizer, são 150 pessoas imunizadas com as duas doses. Portanto,
quem recebeu a primeira dose, pode ficar tranquilo que a sua segunda dose será
aplicada na data certa, sem nenhum atraso. No dia 19 de fevereiro, o Ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, em uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos
disse que ia mudar a estratégia de vacinação e ia autorizar os municípios usarem
todas as próximas doses enviadas para a 1ª aplicação e não reservar mais para
a segunda, isso ocorreu porque, segundo ele, a produção e entrega das segundas
doses, já estão asseguradas com material e tempo para serem produzidas. O
Presidente da FNP, Jonas Donizete, diz que fará o que o Ministério pedir, mas
para isso, a segunda dose tem que estar garantida.  Até o fechamento desta
edição, a Secretaria de Saúde não havia recebido nenhuma comunicação oficial
sobre essa mudança, mas vai continuar seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde. O mais importante é ressaltar que se o Ministério alterar,
com certeza, a imunização continuará do mesmo jeito, com a segunda dose
garantida. Essas vacinas sempre ficam em lugar seguro na Regional da Saúde
ou Secretaria Estadual de Saúde e só são enviadas aos municípios quando é a
hora de aplicar, tanto a primeira como a segunda dose. Segundo Celso do
Amaral, as pessoas podem ficar tranquilas, que ele espera, em breve, com a
disponibilização de mais vacinas, que outros grupos serão atingidos e logo
todos estarão livres deste vírus, mas ressalta que,  mesmo com as vacinas,
ainda continua importante a prevenção, como uso de máscaras, higienização
das mãos e distanciamento social, até que todos sejam vacinados.

Bom Repouso é destaque no Programa
“Caminhos de Minas” da TV Alterosa

Segunda maior imagem de Nossa Senhora das Graças da

 América Latina. A maior fica na cidade de Laurentino, Santa

Catarina, com 25 metros de altura. A de Bom Repouso tem 20 metros.
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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

Facebook vai reduzir exibição de conteúdo político em teste no Brasil
Rede social diminuirá a frequência de posts sobre o tema no feed de notícias para ‘uma pequena porcentagem de pessoas’.  O Facebook

diz que, com base em dados dos EUA, o conteúdo político representa apenas 6% do que as pessoas veem na rede social.

O Facebook anunciou no dia 10 de
fevereiro que irá reduzir a exibição de
conteúdo político para “uma pequena
porcentagem de pessoas”, em um teste
que acontecerá no
Brasil, Canadá e Indonésia desde aquela
semana.

“Durante esses testes
iniciais, avaliaremos diferentes maneiras
de classificar o conteúdo político no
feed das pessoas, usando vários sinais
para então decidir as abordagens que
usaremos no futuro”, disse a rede social
em um comunicado.

O G1 apurou que o Brasil está entre
os países em que as pessoas mais
relatam ver muito conteúdo político no
Facebook e que esse é um dos motivos
pelos quais participa do experimento.

O Facebook não deu exemplos do que
considera um conteúdo político, mas
disse que publicações de agências e
serviços oficiais do governo não serão
afetadas.

O experimento vai servir, inclusive,
para estudar como as pessoas entendem
e definem o que são posts relacionados
ao tema, segundo fontes ouvidas pela
reportagem.

O teste será ampliado para usuários
nos Estados Unidos nas próximas
semanas, mas a plataforma não informou
por quanto tempo irá manter as
mudanças em cada país.

A empresa afirmou que irá perguntar
às pessoas que participarem dos testes
como foi a experiência ao usar a rede com
menos conteúdos relacionados à
política, mas ressaltou que o tema não
irá desaparecer completamente do feed.

A iniciativa tinha sido antecipada pelo
presidente-executivo da rede
social, Mark Zuckerberg, durante a
apresentação do balancete da
companhia. Na ocasião, ele também
revelou que a plataforma iria deixar de
recomendar grupos políticos aos seus
usuários.

“Um dos principais retornos que
temos ouvidos de nossa comunidade é
que as pessoas não querem que política
e brigas tomem conta de suas
experiências em nossos serviços”, disse
o executivo.

“Claro, sempre será possível participar
de discussões e grupos políticos, para
quem quiser”, completou.

Engajamento

O Facebook diz que, com base em
dados dos EUA, o conteúdo político
representa apenas 6% do que as pessoas
veem na rede social.

Porém, um levantamento da própria
empresa em outubro de 2020 mostrou
que a maioria das páginas com mais
engajamento (curtidas, comentários e
compartilhamentos) abordavam esses

temas.
Os algoritmos das redes sociais

privilegiam conteúdos com mais
engajamento, principalmente por
manterem as pessoas por mais tempo
nos aplicativos, uma medida valiosa
para gerar receitas.

Durante todo o ano passado, a
empresa obteve quase US$ 86 bilhões

em receitas e alcançou mais de US$ 29
bilhões em lucros, um aumento de 58%
em relação ao mesmo período de 2019.

Os resultados positivos aconteceram
apesar do boicote de marcas, que
reivindicavam medidas mais rígidas
contra a disseminação do ódio e de
conteúdos racistas em sua plataforma.

Fonte:G1

Senador José Bento dará início ao
“Programa Mais Genética” para o
pequeno produtor do Município

No dia 09 de fevereiro,  o Prefeito
Fernando Fernandes e a Vice-prefeita,
Andreia Inácio

receberam em Senador José Bento,
o assessor do Deputado Federal,
Emidinho,  Diomar.  Na reunião
estavam representantes  do
legislativo, secretários municipais e
chefe de gabinete do Prefeito. Foram
apresentadas algumas demandas para
a cidade.

“Agradecemos a visita, apoio e
carinho pelo nosso município”, diz o
Prefeito Fernando.

Já no dia  13 de fevereiro,  o
deputado federal Emidinho Madeira,
recebeu em Nova Resende, a presença

Visita do

Assessor do

Deputado

Emidinho

Madeira em

Senador

José Bento

de lideranças da cidade de Senador
José Bento. Estiveram na reunião o
prefeito da cidade, Fernando Cesar
Fernandes, o vereador Xande, a
vereadora Luana e a chefe de gabinete
Fabiana.

O deputado anunciou o início do
Programa Mais Genética na cidade,
que fará com que o pequeno produtor
de Senador José Bento consiga
melhorar a qualidade de seu rebanho,
gerando mais renda e melhorando a
economia do município.

Emidinho também ouviu as
solicitações sobre as necessidades da
cidade e afirmou seu compromisso
com toda a população.

Emidinho com autoridades de Senador José Bento em Nova Rezende
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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.

Centro Esportivo no bairro Água Parada em Senador José Bento recebe manutenção

O Centro Esportivo Oscar Rodrigues dos Santos no bairro Água Parada em Senador José Bento recebe manutenção, sendo que o campo foi roçado e limpeza em geral. A Secretaria de Cultura, Lazer, Turismo e
Esporte agradece toda a equipe que realizou o trabalho para manter o campo em condições de uso assim que for liberado pelo setor de saúde do município.

Vacinação contra a Covid-19
em Senador José Bento

No dia 12 de fevereiro, teve início a
vacinação na fase dos idosos acima dos
90 anos em Senador José Bento contra
o Covid-19 conforme a Deliberação CIB-
SUS/MG N 3.314, de 29 de janeiro de
2021.

Foi iniciado nos idosos acima de 90
anos e estendido aos idosos com 89
anos também a primeira dose, seguindo
o quantitativo de doses destinadas ao
município. Nas quais, a quantidade é
bem pequena.

As seguintes remessas que virão, já

serão destinadas ao público de 88 anos.
“Conforme o número de doses que o

município for recebendo iremos
abaixando as faixas etárias e sempre
seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde. Peçamos também
que familiares ou o próprio público que
irá tomar a vacina do Covid-19 acima
de 60 anos que procurem seus agentes
de ESF para preencher seu cadastro.
Esperamos a compreensão de todos”,
diz o Secretário de Saúde, Natan
Souza.

Amesp e Cimmes realizam Assembleia que formalizam
a entrada de mais três municípios nos Consórcios

No dia 12 de fevereiro, aconteceu
a centésima sexagésima primeira
Assembleia Geral da Amesp e do
Cimmes, com participação da grande
maior i a  dos  p re fe i tos  dos
munic íp ios  consorc iados .  Na
reunião foram tratados diversos
assun tos  de  in t e res se  dos
municípios, dentre eles destaque
para  a s  l inhas  de  c réd i to  de

f inanc iamentos  de  p ro je tos  do
Banco do Brasil. A reunião contou
também com a  par t ic ipação  do
gerente do Banco do Brasil para
órgãos públicos,  Wagner Lopes, e
do Rodrigo, ex-prefeito de Andradas
e atualmente assessor do Senador
Rodrigo Pacheco, Predidente do
Senado Federal .  O destaque da
Assembleia Geral  foi  a  entrada

confirmada de três novos municípios
à Amesp (Borda da Mata, Conceição
dos Ouros e Monte Sião).

Os presidentes dos Consórcios
Amesp  e  Cimmes  agradecem a
participação de todos e ressaltam o
compromisso de fortalecimento das
instituições (consórcios públicos
Amesp e Cimmes), como forma de
apoio aos municípios sul mineiros.

26 idosos com 90 anos ou mais já receberam a
vacina contra a Covid-19 em Tocos do Moji

De acordo com a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.319, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021, iniciou a
fase XIII da vacinação contra COVID-19 em Tocos do Moji.

No dia 12 de fevereiro, os idosos de 90 anos e mais foram vacinados. Realizada no estilo drive-thru e em suas
residências.

No município, existem  26 idosos nesta faixa etária.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Tocos do Moji ganha duas placas de boas vindas a
cidade do Circuito Serra Verdes do Sul de Minas

A Prefeitura de Tocos do Moji instalou duas lindas placas
de Boas Vindas em duas das entradas da cidade.

Uma foi colocada próxima a Associação Leiteira com o intuito
de saudar tanto os visitantes vindos da Estrada de Bom
Repouso, quanto os vindos pela rodovia Tocos do Moji/Borda
da Mata. A outra foi instalada próxima a fonte Mãe Rainha
para dar boas-vindas aos peregrinos que tem sido os visitantes
mais corriqueiros.

As placas foram uma doação do Circuito Serras Verdes que
vem executando um maravilhoso trabalho nos municípios.

“Agradecemos a presidente Rosely e toda equipe do circuito
por essa iniciativa”, diz Regiane Cruz, do Departamento do
Turismo.

Tocos do Moji conclui a entrega
de documentos do ICMS Turismo

No dia 04 de fevereiro, a Gestora
Municipal de Turismo de Tocos do
Moji, Regiane Cruz, esteve presente
na sede do Circuito Serras Verdes
para a conferência da documentação
inserida no portal do ICMS Turismo.

Após análise, confirmamos que
Tocos do Moji concluiu o processo
de inserção de documentos para a
habilitação do ICMS Turismo ano
base 2020. Toda a equipe do circuito
parabeniza a gestora Regiane e sua

equipe pelo excelente t rabalho,
empe n h o  e  p o r  s e g u i r e m  a s
r e c o m e n d a ç õ e s  e  o r i e n t a ç õ e s
dadas pela equipe técnica do CTSV,
o que facilitou a conclusão desta
etapa.

Polícia Militar recaptura foragido da
Justiça de Caxambu no bairro Gaspar

No dia 10 de Fevereiro, por volta das 19h50, no bairro Gaspar, a PM de Borda da
Mata durante operação batida policial, realizou a prisão de um foragido da Justiça
que estava com mandado de prisão em aberto. O indivíduo estava com uma
condenação de oito anos devido a um roubo na cidade de Caxambu/MG. Assim o
indivíduo irá cumprir a pena imposta pela Justiça.

Bicicleta furtada no centro da cidade é recuperada pela PM
No dia 10 de Fevereiro, por volta das 23h50, no Centro, diante das informações

levantadas e das características de uma bicicleta furtada, foram verificadas câmeras
de vigilância que ficam nas proximidades do local do fato e iniciou-se diligências
para informações de suspeitos moradores do Bairro São Francisco. Depois de
algumas diligências, a bicicleta foi entregue a PM.  Foi feito contato coma vítima
informando que sua bicicleta havia sido recuperada.

Pessoa do bairro São Judas Tadeu cai em golpe
de empréstimo pelo facebook e perde 250 reais

No dia 11 de Fevereiro,  por volta das 14h, no bairro São Judas Tadeu, a Polícia
Militar, no município de Borda da Mata, foi acionada pela vitima a qual relatou ter
sido vítima de estelionato. Segundo a solicitante esta entrou no site de rede sociais
Facebook e tentou obter um empréstimo no valor de R$10.000,00 reais por meio do
marketplace (plataforma de negociação do facebook). Ato contínuo um indivíduo
de nome L.A. entrou em contato com a vítima por meio do whatsapp e disse que era
necessário o envio da documentação, bem como o depósito no valor de R$250,00
reais de modo a efetivar o empréstimo. Após depositar o valor na conta corrente o
empréstimo não foi efetivado e sendo concretizado o golpe financeiro contra a
vítima.

Idoso é roubado no centro da cidade, mas PM prende autor e
encaminha a Delegacia de Pouso Alegre

No dia 13 de Fevereiro, por volta das 16h, no Centro, a PM foi acionada a
comparecer no local dos fatos,  em contato com a vítima um idoso relatou que,
quando chegava em sua residência foi surpreendido por um homem que trajava
camisa preta e bermuda colorida, de estatura média e teria anunciado um assalto e
mostrado uma faca exigindo que ele entregasse o dinheiro que tinha no bolso, que
era um assalto, que o jogou contra a parede usando de violência causando lesão.
Diante dos fatos a PM realizou diligências e varredura pelas principais possíveis
rotas de fuga, sendo localizado o autor próximo a Praça Antônio Megale, ainda de
posse de uma faca, e um canivete, sendo preso, encaminhado a Delegacia de Pouso
Alegre/MG.

Operações da Polícia Militar durante o Carnaval
Durante o período carnavalesco do dia 12 ao 16 de Fevereiro, em toda município

de Borda da Mata, a Polícia Militar realizou operações em conjunto com fiscais
municipais ao combate a disseminação do novo Coronavírus, na qual reuniões,
aglomerações e festas estavam proibidas de acordo com decretos Estadual e
Municipal. Sendo que foi realizadas as seguintes operações:

* 17 operações policiais; * 08 blitz de trânsito;  * 02 operações de lei seca; * 02
operações na zona rural; * 01 pessoa presa por perturbação do sossego; * 01
pessoa presa e 01 veículo apreendido por direção perigosa; * 01 pessoa presa por
tráfico de drogas.

Dicas para evitar cair em golpe:
GOLPE DO FALSO SEQUESTRO:
1 - Pare, pense e fique calmo
Diante da possibilidade de um familiar ter sofrido um acidente ou sequestro, a

vítima deixa de tomar providências óbvias, como checar se a informação é verdadeira
com a suposta vítima. Uma simples ligação resolveria o caso. Mesmo sob ameaça,
desligue, finja que a ligação caiu e tente contato com quem pode ser o sequestrado
ou outro familiar/amigo. Caso não consiga falar, acione a polícia.

2 - Não dê nome de parentes para os criminosos
O nervosismo faz com que a vítima, sem perceber, dê informações úteis para os

bandidos. Ao ouvir o choro do “sequestrado”, ela acaba falando o nome de um
parente. E isso é tudo que os criminosos queriam para pressioná-lo mais ainda.
NUNCA revele nomes de familiares nestes casos.

3 - Desconfie de ligações longas
A maioria esmagadora dos primeiros contatos de sequestradores tem durações

rápidas, pois temem ser rastreados pela polícia. Também não atenda ligações a
cobrar. Caso a chamada seja de um número que não conheça, desligue.

4 - Oriente também os idosos
Pessoas idosas costumam ser mais vulneráveis à manipulação dos bandidos. Às

vezes, uma simples ligação pode prolongar uma conversa com desconhecidos e dar
munição para um futuro golpe.

5 - Sempre dê queixa na polícia
Mesmo que caia no golpe, procure a polícia para registrar o caso. Com informações

sobre a origem da chamada e o número da conta ou local que foi entregue o valor
pedido pelos bandidos as autoridades podem localizar os criminosos e evitar novas
vítimas.

ALISTAMENTO MILITAR
Os jovens nascidos em 2003 devem fazer seu Alistamento Militar na Prefeitura

Municipal de Borda da Mata ou pelo site, ate dia 30 de junho 2021. https://
www.alistamento.eb.mil.br

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

Bairro dos Marianos em Senador José
Bento ainda tem plantações de arroz

Há algum tempo, as lavouras de arroz
diminuíram muito na nossa região, mas
no bairro Marianos, no município de
Senador José Bento há ainda essa
prática. Na colheita de arroz há união,

amizade e trabalho de parentes e amigos
para a colheita do principal ingrediente
do prato do brasileiro.

O arroz é um tipo de grão que alimenta
mais da metade da população mundial,

sendo a terceira maior lavoura do
mundo, ficando atrás apenas do milho e
do trigo. Para obter o produto o produtor
passa por três etapas: semeadura,
transplantio e colheita.

Prefeitura faz vídeo abrindo covas no cemitério
para conscientizar a população sobre a Covid-19

A Prefeitura de Jaraguá, em Goiás, não
vendo outra  alternativa para conscientizar
a população sobre a Covid-19, inovou e
fez um vídeo de uma retroescavadeira
fazendo covas no cemitério e disse: “A
Prefeitura está fazendo a sua parte, você
não quer se conscientizar, nós estamos
fazendo as covas, faça festas, não segue
as normas sanitárias, que o seu lugar está
reservado.”

Segundo as autoridades locais, foi a
única maneira de mostrar a população que
o vírus existe e ele mata.
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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

almoço self-
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Campo de Futebol do Bairro Capelinha em Bom Repouso recebe manutenção

No dia 12 de fevereiro, o Departamento de Esportes de Bom Repouso, em parceria com os amigos e amantes do esporte, fizeram uma manutenção no campo de futebol do bairro Boa Vereda(Capelinha).
De acordo com a responsável pelo Departamento, Talita Bertolacini,  esses serviços são de suma importância para manter o local bem conservado, para que, quando tudo isso passar(a pandemia) a prática de

esportes coletivos volte com mais tranquilidade, segurança e conforto aos esportistas. “Esporte é vida”, reforça Talita e acrescenta “os campos de futebol dos demais bairros também estão sendo visitados para
as devidas manutenções”.

Bom Repouso é destaque no Programa “Caminhos de Minas” da TV Alterosa
No dia 13 de fevereiro, às 9h30, a TV

Alterosa, filiada do SBT, deu início a
uma nova temporada do Programa
Caminhos de Minas. E a primeira edição
foi feita na cidade de Bom Repouso,
onde os jornalistas da TV fizeram um
programa de meia hora, quando
mostraram todas as belezas naturais,
clima europeu, pontos turísticos,
ressaltando a Imagem de Nossa Senhora
das Graças que é a segunda maior da
América Latina.

Além dos pontos turísticos, como
cachoeiras, entre outros, foram
mostrados os diversos produtos
produzidos no município, com destaque
para o Morango, já que Bom Repouso é

Bom Repouso

a Capital Nacional do Morango.
De acordo com a responsável pelo

Turismo na cidade, Talita Bertolaccini,
esse programa vem apenas coroar os
investimentos  feitos na área no
município e ela aproveita para agradecer
a TV Alterosa por dar essa oportunidade
de divulgar as belezas da cidade e assim,
atrair ainda mais turistas e movimentar
a economia local.

Quem não assistiu  o programa no dia,
pode assistir neste link no youtube:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=LjOBlOUA1DI&feature=youtu.be.

Também se pesquisar no google por:
Caminhos de Minas-Bom Repouso,
você poderá rever o programa na íntegra.

Mirante da Serra em Bom
Repouso passa por manutenção
para manter a beleza exuberante

No dia 19 de
fevereiro, o mais
novo ponto
turístico de Bom
Repouso, que é o
Mirante da Serra,
passou por uma
revigorada para
continuar sendo
aquele lugar
m a r a v i l h o s o ,
onde atrai turistas
para apreciar as
belezas naturais
do município.

Os t rabalhos
foram realizados
p e l o
Departamento de
Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer e
segundo a
r e s p o n s á v e l ,
T a l i t a
B e r t o l a c i n n i ,
todos os pontos
turís t icos do
município, estão
sempre em
manutenção para
que os visitantes
se s intam
acolhidos com
conforto e
segurança.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata
pede para idosos acima de 60 anos se
cadastrarem para organizar a distribuição
das vacinas recebidas da Covid 19

Os Idosos com mais de 60 anos em
Borda da Mata devem se cadastrar para
que a Secretaria de Saúde possa
organizar  a vacinação no município
contra a covid-19. Essas  informações
cadastradas serão para auxiliar a
distribuição das doses a medida em que
a cidade for recebendo as vacinas.

O cadastro deve ser feito através de
um formulário na internet disponível no
link:

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
afuZckum1JKGr4N86

O cadastro é para atualizar as

informações já existentes nas Unidades
Básicas de Saúde.

Caso o idoso tenha alguma dificuldade
com o preenchimento, ele deve procurar
alguém de sua confiança para auxiliá-lo ou
entrar em contato com a Unidade Básica
de Saúde do seu bairro.

A Secretaria de Saúde está seguindo
todos os protocolos do Programa Nacional
de Imunização do Ministério da Saúde e a
medida que as doses forem chegando, as
pessoas do grupo ao qual estará sendo
vacinado,  serão comunicadas para que
possam ser imunizadas.
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I g r e j a  E v a n g é l i c a  A s s e m b l e i a  d e  D e u s ,  M i n i s t é r i o  d e  C u b a t ã o ,
i n a u g u r a  u m a  n o v a  C o n g r e g a ç ã o  e m  B o r d a  d a  M a t a

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
Ministério de Cubatão em Borda da Mata  inaugurou
no dia 13 de fevereiro uma nova congregação do
ministério no Bairro Nossa Senhora de Fátima, localizada a Rua Mario Messias de Pádua nº 23 . A reforma se deu de acordo com os padrões do ministério e a cerimônia de inauguração e consagração do novo templo
contou com a presença do Pastor Carlos Roberto da Silva, presidente da igreja e sua esposa Sara Virginia, com seu auxiliar Pastor Roberto e sua esposa Regiane. Presentes também  o Pastor setorial  Leandro Limão
e sua esposa Jane Limão e Pastor  Gilmar Pereira Lemes dirigente da congregação e sua esposa Lucimar A.L.  Lemes. Foram observados os protocolos de combate ao novo coronavírus com uso obrigatório de
máscaras e álcool em gel e distanciamento social, previsto no decreto municipal em vigor. Os cultos acontecem toda terça e quinta feira à partir da 19h30h e no domingo às 18h.

Representantes do  Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Borda da
Mata se reúnem com prefeito de Borda da Mata para tratar sobre a Covid-19

Representantes do  Conselho de
Pastores e Ministros Evangélicos de
Borda da Mata participaram de uma
reunião agendada para tratar de assuntos
relacionados ao combate do Coronavírus
e a posição da igrejas cristãs em tempos
de pandemia. Os pastores foram
recepcionados em seu gabinete pelo
Prefeito Afonso Raimundo de Souza, pelo
vice Célio Domingos Cabral dos Santos
e pelo chefe de Gabinete
Jeferson Estevão Pereira
Nascimento e o vereador
Quirino Zé do Povo.
Participaram da reunião
Pastor Jair Miguel Franco
(Igreja do Evangelho
Quadrangular) Presidente
do Conselho; Pastor
Leandro Limão dos
Santos ( Assembleia de

Deus Ministério Cubatão) 1º Vice
presidente; Pastor Everton Lopes Caneo
e Pastor Milton Ferreira Lima
(Assembleia de Deus Mininistério
Belém), que na oportunidade
protocolaram um oficio com ideias e
sugestões no intuito de contribuir com
as autoridades na batalha contra este
vírus que é tão misterioso quanto mortal.

Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata

fará eleição para nova
diretoria no dia 15 de março

O Conselho de Pastores e Ministros
Evangélicos de Borda da Mata,  em
cumprimento as diretrizes de seu
estatuto, realizará eleição da nova
diretoria para o próximo biênio. A eleição
está marcada para o próximo dia 15 de
março à partir das 19h30, nas
dependências da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, Ministerio do
Belém, localizada a Rua Antenor
Rorigues da Silva, 144, Bairro Santa Rita,

igreja pastoreada pelo Pastor Everton
Lopes Caneo. Poderão concorrer a mesa
diretora, pastores já membrados  ou
aqueles que se membrarem até a data da
eleição. O Conselho é atuante na cidade
desde março  de 2017 e tem como
objetivo estabelecer relações fraternais
entre os pastores e ministros
evangélicos e servir de plataforma para
ações comuns da igreja de Cristo na
cidade.


