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Produtos de qualidade é aqui

Promoções
o ano

inteiro!
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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!!!

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

Carnaval em Tocos do Moji

São cinco noites de muita alegria ao
som das antigas marchinhas de
carnaval, executadas pela banda local
“Os Turrões,” e também banda show
todas as noites, onde pai, mãe e filhos
brincam juntos. É realmente um carnaval
familiar. Tocos recebe milhares de
foliões; sendo um dos pontos altos do

Carnaval a Segunda feira com o desfile
do Bloco Chuchu Beleza que neste ano
traz como enredo “Pra Ver A Banda
Passar,” sendo este uma homenagem a
Banda de Música Lira Tocosmojiense
que completa 90 anos de fundação, a
qual vem se renovando e conservando
sua essência.

PRA VER A BANDA PASSAR
LIRATOCOSMOJIENENSE
 (90 ANOS DE TRADIÇÃO)

Letra e Música - Zé Vitor

Sai na janela pra ver a banda passar
Que alegria que emoção
Chuchu Beleza vem te homenagear
Noventa anos de tradição.

Mais aqui .....
Aqui nasceu a linda estrela
Em nosso solo sagrado
Zé Pereira plantou uma semente
Nesse seu grande legado
Sinto saudade do velho coreto
Dos leilões a nossa banda tocar
Lindos dobrados valsas e boleros
Era bonito ver o povo dançar.

Sai na janela prá...

Aos maestros .....
Aos maestros a nossa homenagem
Pelas lindas tocatas matinais
Zé Pereira, Marciano e Roque Bento
Zé Tomaz, Ditão e outros mais
O tempo passa e a banda continua
Executando novo estilo musical
Rock And Roll MPB e Bossa Nova
Tem Sertanejo sambando no carnaval.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

TTTTTelefelefelefelefelefax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160ax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Banda Lira Tocosmojiense é contemplada
com novos instrumentos musicais

A Banda Lira Tocosmojiense do
Município de Tocos do Moji está entre
as 48 corporações musicais de Minas
Gerais que, pelo projeto cultural Bandas
de Minas, foi contemplada com
instrumentos musicais. O evento de
entrega desses instrumentos aconteceu
no dia 3 de fevereiro, no Palácio da
Liberdade em Belo Horizonte (MG), e
contou com a presença de deputados e
o governador de Minas Gerais
Fernando Pimentel.

A presidente da Lira Tocosmojiense,
Julia Mara da Silva, juntamente com o
Secretário da Cultura José Vitor da Rosa

estiveram presentes na cerimônia de
entrega, com o apoio da Prefeitura,
onde receberam cinco novos
instrumentos musicais. A corporação
musical Santa Cecília, abrilhantou o
evento com sua apresentação, que deu
início à cerimônia.

O Governador Fernando Pimentel, em
seu breve discurso, ressalta a
importância de investir e valorizar a
cultura do Estado. “A alegria de dar
esse apoio é que, na verdade, nós
estamos incentivando a boa cultura
mineira. Minas Gerais é um Estado de
uma tradição musical muito forte e, é

nas bandas de música do interior do
Estado que surgem nossos melhores
instrumentistas, os nossos melhores
músicos e muitos compositores
também”, disse.

As bandas de cada município foram
representadas pelos presidentes de
suas respectivas bandas e alguns
prefeitos.  O Prefeito Toninho
Rodrigues não pode comparecer ao
evento, mas teve seu lugar reservado
e a gratidão da direção e dos
integrantes da Lira Tocosmojiense por
sua colaboração.

Texto: Julia Mara da Silva

Julia Mara e o Governador Pimentel

FARMÁCIA

A Farmácia Santa Izabel agora é Drogaria Ultrapopular,

a Rede de Drogarias mais barata do Brasil.

EM BREVE
GRANDE

INAUGURAÇÃO

Praça N.S. do Carmo, 64 - 3445-1914/3445-3175 - Borda da Mata - MG
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Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em casa, agende sua consulta pelo
Telefone:(35)99904-8397

Administração 2017/2020 de Borda da Mata apresenta balanço de 2016
para se adequar os trabalhos deste primeiro ano a frente da Prefeitura

Recursos vinculados

Saldo de convênios está
comprometido com obras e

ações já firmadas

Os recursos vinculados são aqueles
que, em decorrência da legislação, têm
de ser aplicados em determinada
despesa, tais como saúde e educação.
São recursos “carimbados”, isto é, que
ao ingressarem nos cofres públicos já
possuem destinação certa.

Portanto, do saldo em conta de mais
de dois milhões e meio de reais (R$
2.549.562,78), parte já está comprometida
com obras de pavimentação de rua,
destinação ao Sistema Único de Saúde
e Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica,
novecentos e vinte e oito mil reais (R$
928.524,44) já foram pagos aos devidos
convênios. Há na conta ainda o valor de
um milhão e seiscentos mil reais (R$
1.621.038,34) para quitar compromissos
já firmados e para serem investidos
durante a atual administração.

Recursos próprios

Prefeitura encontra déficit
de mais de 300 mil

Os recursos próprios ou receitas
municipais é a arrecadação da Prefeitura
proveniente dos Impostos Municipais
(ISS, IPTU, ITBI), transferências da
União: cota-parte do FPM - Fundo de
Participação dos Municípios, cota-parte
do ITR (Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural), Imposto de Renda
Retido na Fonte, transferências do
Estado: cota-parte do ICMS, cota-parte
do IPVA e cota-parte do IPI-Exportação,

e outras receitas correntes: receita da
dívida ativa de impostos, multas, juros
e correção monetária de impostos.

Em 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura
tinha em conta o saldo de um milhão e
meio de reais (R$ 1.551.170,72) de
recursos próprios, mas as contas a pagar
totalizaram mais de um milhão e
oitocentos mil reais (R$ 1.852.997,94), o
que deixou a Prefeitura com déficit de
mais de trezentos mil reais (R$
301.827,22), ou seja, as contas passadas
para a atual administração são maiores
que os recursos próprios em caixa. O
saldo negativo obriga a Administração
atual a reduzir as despesas de 2017 para
quitar esse déficit.

Folha de pagamento

Prefeitura atinge limite
prudencial com pagamento

de funcionários

Em 2016, o total arrecadado foi de mais
de vinte e três milhões de reais (R$
23.673.113,66). Conforme determina a lei,
25% deve ir para investimentos em
Educação e 15% para investimentos em
Saúde. Até 60% desse valor pode ser
utilizado para folha de pagamento de
funcionários, sendo 54% para o
Executivo que é a Prefeitura e 6% para o
Legislativo que é a Câmara de
Vereadores. No entanto, 54% é o limite
máximo, sendo recomendado que não se
ultrapasse o limite prudencial que é de
51,3%, o qual já é alarmante.

A Administração 2017/2020 encontrou
a Prefeitura com mais de 600
funcionários, o que gera uma folha de
pagamento que atinge 51,84% da
arrecadação municipal, esse limite, no
entanto, está acima do permitido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, chamado de

limite prudencial, que é de 51,3%. Ao
passar desse percentual, a Prefeitura já
deve estar alerta e reduzir a folha de
pagamento.

Essa questão foi consolidada porque
a administração anterior incorporou os
funcionários do asilo, ao municipalizar
o lar de idosos. Os funcionários do lar
hoje representam quase 8% da folha de
pagamento.

Com esse valor beirando o limite, é
inviável para a Administração 2017/2020
contratar mais varredores de rua, por
exemplo, (atualmente são apenas cinco
servidores), entre outras demandas de
funcionários. Além disso, não pode
conceder reajustes salariais e aumentar
o benefício da alimentação.

Frota municipal

Frota municipal
precisa de reparos

A frota municipal acumula, desde 2015,
20 multas e quatro autuações de
motoristas sem pagamento.  Na
Secretaria de Saúde, foram encontrados
pelo menos três carros parados por
problemas no motor e outros três
aguardam agendamento de revisão.

A Administração 2017/2020 encontrou
todas as máquinas e carros utilizados
na manutenção do município parados:
uma retroescavadeira, duas patrol, a
bobkat, um cortador de grama e o
caminhãozinho da limpeza estavam
paralisados por diversos motivos, entre
problemas com filtros, pneu, bateria e
óleo. Dos três caminhões, dois ficaram
sem rodar por falta de manutenção. Dos
caminhões de coleta de lixo, um estava
parado por problema na peça da
embreagem e o outro sem poder utilizar
no trabalho diário por falta de óleo. O

carro oficial também estava com óleo
vencido e sem bateria.

Por conta da negligência na
manutenção da frota, o básico da
prestação de serviço à população estava
comprometido, o que demandou todo
esforço para as recuperações
emergenciais em todos os carros, os
quais entraram em operação já na
primeira semana de janeiro.

Infraestrutura

Prédios públicos necessitam
de reforma e manutenção

· Pronto Atendimento no
Hospital: paredes sujas, precisa de
pintura;

· Academia da Saúde (ao lado do
Poliesportivo): obra recente sem
segurança ou muros de proteção, a qual
ficou entregue à depredação de
vândalos;

· Poliesportivo Irmãos Rocha:
Aspecto de abandono (falta de
manutenção na pintura, banheiros
deteriorados, sistema elétrico, muros);

· Estádio Waldir de Melo:
Aspecto de abandono (telhado da
arquibancada caído, gramado sem
manutenção, falta de pintura, estruturas
deterioradas);

· Terminal Rodoviário:
problemas na cobertura, causa de
goteiras e infiltrações. Salas e lojas sem
contratos há 12 anos;

· Estradas rurais e pontes: em
péssimo estado, problemas agravados
pelo período chuvoso. Por isso, a
manutenção deve ser realizada na seca
para minimizar esforços no período de
chuvas;

· Centro de Saúde Benedito
Cobra Neto: problemas sérios na

infraestrutura. Goteiras e entradas de
pombos na sala de odontologia. Motivo
da mudança dos serviços para Hospital
e Unidades Básicas;

· Lar e Hospital: falta de
jardinagem, entulhos jogados, bens
depreciados amontoados no tempo;

· Departamento de Assistência
Social: problemas no telhado, causa de
goteiras, computadores ultrapassados;

· Cozinha da Creche Madre
Tereza de Saldanha: necessidade
urgente de melhorias, motivo da reforma
para substituição do encanamento a fim
de acertar o escoamento de água e
esgoto, a substituição do piso e
revestimento e a troca das pias;

· Imóvel do Estado cedido à
Prefeitura (antigo prédio da Polícia
Militar): Prédio cedido para instalação
de unidade do Cras Sebastiana Marques,
mas não recebeu reforma desde a cessão
em agosto de 2013.

Patrimônio

Equipamentos pertencentes
ao patrimônio público

são danificados

Computadores da sede administrativa
com arquivos deletados, notebook do
gabinete da marca Apple danificado, com
HD trocado por notebook de outro
sistema operacional.

Token da Prefeitura (dispositivo
eletrônico gerador de senhas usado
transmitir dados municipais) danificado.

Patrimônios depreciados (móveis,
máquinas, veículos, objetos comprados
para uso da administração pública que
não estão em condições de uso mais):
acumulados, desorganizados e jogados
no tempo. Depositados ao ar livre nas
dependências do Hospital.

Algumas coisas que estão degradaadas que a atual adminsitração pretende arrumar

Prefeito de Borda da Mata participa de posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

O prefeito André Carvalho Marques, o chefe de gabinete Celso Cardoso Arruda e o diretor de Departamento de Administração Geral, José Epaminondas Zito, participaram, no dia 01/02/2017, da posse
dos deputados estaduais de Minas Gerais na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Na ocasião, o deputado Dalmo Ribeiro foi empossado como 2º vice-presidente da Mesa Diretora da casa para
o mandato de dois anos.

Os representantes de Borda da Mata também visitaram o escritório do deputado federal Bilac Pinto e o gabinete do
deputado estadual Dalmo Ribeiro.
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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

BORDA DA MATA
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BORDA DA MATA/MG.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 35 E SEGUINTES  DA LEI Nº 11.101/2005,

EXTRAÍDO DOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0009302-39.2015.8.13.0083, DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
ANATEX INDUSTRIA E  COMERCIO EIRELI, O DOUTOR TÚLIO MÁRCIO LEMOS MOTA NAVES, MM. JUIZ DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE BORDA DA MATA, ESTADO DE MINAS GERAIS, na forma e sob as penas da Lei, FAZ
SABER, ante petição de requerimento da devedora às fl. 1924/1925, para que fosse autorizada a ALTERAÇÃO DA DATA
E HORÁRIO DA 2ª CONVOCAÇÃO da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, agendada previamente para o dia (24/02/
2017 às 15h), informo que foi autorizado o pedido. Assim, CONVOCO a todos os credores e/ou interessados, para a 2º
CONVOCAÇÃO da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a qual se realizará no dia 10/03/2017, às 13 horas, no Salão do
Júri do Fórum Mário Martins, localizado na rua Rio Branco, 40, Centro, Borda da Mata/MG; em única data, que será
instaurada com qualquer quórum, em razão da  ausência de quórum para instalação na 1ª Convocação que ocorreu no dia
27/01/2017 às 15h no mesmo local. Fica determinado que a Assembleia tenha como ordem do dia, o despacho de ff. 1562 dos
autos, qual seja: a) a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação ( Art. 35, I, “a” da LRF); b) qualquer
outra matéria que possa afetar os interesses dos credores ( Art. 35, I, “f” da LRF). Recomenda-se por ordem, que os
credores cheguem com 30 (trinta) minutos de antecedência. Os credores que encaminharam a Administração Judicial os
documentos que habilitam terceiros para representarem seus interesses nas Assembleia estão dispensados do
encaminhamento de novo documento. Todavia os credores que serão representados especialmente por pessoas diferentes
das que representou em 1º convocação, deverão apresentar em até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da 2ª
Convocação da Assembleia, a qualificação e comprovação formal das pessoas que estarão exercendo seus direitos de
representação e voto em vias originais. Quaisquer dúvidas podem ser extraídas com a administradora judicial no telefone
(35) 3425-8882 (35) 98868-0059, e/ou por e-mail: recupera@idetpesquisas.com.br. Para que chegue ao conhecimento dos
credores e de terceiros interessados, e dele não venham alegar ignorância, é expedido o presente edital que será publicado
na forma da Lei, sendo afixado no local de costume do Fórum local, publicado em jornais desta comarca e na sede da
recuperanda. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aos 03 dias de
fevereiro de 2017.

Túlio Márcio Lemos Mota Naves
Juiz de Direito

Estradas rurais de Bom Repouso já ganham manutenção no início do ano
A Prefeitura de Bom Repouso já começou o

ano de 2017 dando total manutenção nas estradas
rurais do município. A princípio, devido ao
período chuvoso, a colação de mais cascalhos
estão sendo feito preferencialmente nos morros.
As fotos abaixo mostram a manutenção dos
morros da estrada do Bairro Capelinha.

O prefeito Messias Crispim conhece todas as
estradas do município e diz que fará de tudo para
mantê-las em ótimo estado de conservação para
que os produtores rurais não sejam prejudicados
com a escoação de seus produtos “como sempre
fizemos, quando eu era vice-prefeito”, diz
Messias.

O Presidente da Câmara, Ederson dos Santos
que sempre foi um parceiro do Prefeito Messias,
diz que gosta de acompanhar os serviços e que o
Prefeito o atende prontamente em suas indicações,
o que deixa-o muito feliz.

“Sempre trabalhando em parceria Prefeitura e
Câmara municipal”, enfatiza Éder do Moisés,
como é conhecido o Presidente da Câmara.

Manutenção

das

estradas

rurais de

Bom

Repouso

Fotos: Ederson dos Santos

Presidente da Câmara de Bom
Repouso se encontra com

Deputado Duarte Bechir para
solicitar recursos para Escola do

Bairro Boa Vereda de Cima
No dia 02 de fevereiro, O Presidente

da Câmara de Bom Repouso, Ederson
dos Santos, esteve em Belo Horizonte
onde se encontrou com o Deputado
Estadual Duarte Bechir. O Deputado
ressaltou que Ederson Santos é uma
grande liderança da zona rural do
município, que naquele momento lhe
apresentava  pleito em favor da E. M.

José Joaquim Mariano, no Bairro Boa
Vereda de Cima.

O Presidente da Câmara agradece a
gentileza do Deputado pelo carinho que
tem com seu município e espera que seu
pleito seja atendido. “Estamos sempre
trabalhando em prol da nossa população
e o que eu puder fazer para representa-
la bem eu farei”, diz Ederson dos Santos.

Ederson dos Santos e Duarte Bechir

No dia 27 de janeiro,  os vereadores
de Borda da Mata, Jorginho – Presidente
da Câmara; Marcela, Jair Alvarenga,
Cláudia, Luiz Antonio  Macalé, Luiz
Carlos Lóia, Carlão e Roberto do
Sertãozinho participaram do 2º Encontro
de Vereadores realizado  pela União –
Soluções em Gestão Pública no Marques
Plaza Hotel. O tema do encontro foi “O
Poder Legislativo e o Papel do Vereador”.

Teve várias palestras no decorrer do
dia sobre as funções do Poder
Legislativo, quando explica em detalhes
do funcionamento da Câmara , como o
conhecimento das leis de Planejamento
Municipal.

Para o Presidente da Câmara,
Jorginho, esses cursos são de suma
importância para o trabalho dos
vereadores. A vereadora Marcela
também ressalta a importância do curso
e diz estar satisfeita com a sua
participação. Já os vereadores em que
estão em seu primeiro mandato como a
vereadora Cláudia, os vereadores

Vereadores de Borda da Mata participam de
“2º Encontro de Vereadores” em Pouso Alegre

Carlão, Roberto,  Luiz Antonio e Jair
Alvarenga, também ficaram satisfeitos
com os novos conhecimentos. “Eu
gostei muito e achei muito importante

para o desenvolvimento do meu
trabalho no Poder Legislativo
Municipal”, frisou o  vereador Jair
Alvarenga.

A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

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
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Detentos trabalham em troca de
redução de pena em Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre e a
Secretaria de Administração
Penitenciária fecharam uma parceria pelo
período de um ano para que presos
trabalhem na limpeza e conservação de
ruas e prédios públicos. Os homens
estão trabalhando na limpeza de ruas e

avenidas e lotes abandonados. Já as
mulheres fazem a limpeza e a manutenção
de escolas, além de prédios públicos. No
dia 06 de fevereiro, oito detentos
começaram a fazer a limpeza das ruas.
Como pagamento, eles recebem a
remissão da pena. A cada três dias

trabalhados, eles reduzem um dia na
condenação. Segundo a prefeitura, a
parceria é necessária, já que o cofre do
município, segundo o prefeito Rafael
Simões, está no vermelho e existe uma
carência de mão de obra para esse tipo
de trabalho. (Ascom PMPA).
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Projeto com aula de violão, capoeira e futsal
atende crianças e adolescentes de Borda da Mata
O Programa Integração oferece a

crianças e adolescentes de Borda da
Mata, aulas gratuitas com profissionais
especializados de violão, capoeira e
futsal. A Guarda Mirim Irmã Martha faz
a gestão do programa custeado pelo FIA
(Fundo da Criança e Adolescente)
pleiteado por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. A Prefeitura Municipal
cede os espaços para a realização das
aulas de capoeira e futsal. Este projeto

já existe em Borda da Mata desde 2008
por meio da atuação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

As aulas de violão são ministradas
pelo músico Maurício Albano Flausino,
na sede da Guarda Mirim, de segunda à
sexta, das 12h às 17h.

A capoeira acontece toda terça-feira
na Escola Municipal Antônio Marques
da Silva, no bairro Santa Cruz, das 19h
às 21h. Toda sexta-feira, das 19h às 21h,

as aulas são no Poliesportivo Irmãos
Rocha. O professor é Anderson
Borracha.

O futsal é por conta do professor de
Educação Física, Rodrigo Tavares de
Lima. As aulas acontecem no
Poliesportivo toda terça e quinta-feira, das
9h às 11h e das 13h às 16h.

As aulas são gratuitas, para crianças e
adolescentes até 18 anos. As inscrições
podem ser realizadas nos locais e horários
de aula com os próprios professores.

Aulas de

violão,

capoeira e

futsal

Departamento de Educação
dá inicio ao ano letivo com

reunião de professores,
supervisores e coordenadores

O diretor do Departamento Municipal
de Educação de Borda da Mata,
professor Antônio Carlos de Rezende,
recepcionou os professores,
supervisores e coordenadores da Rede
Municipal de Educação para o início do
ano letivo 2017, na manhã de primeiro
de fevereiro, na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra. Em sua fala,
Antônio Carlos agradeceu o apoio
recebido no processo de escolha do
diretor do Departamento de Educação,
colocou-se à disposição de todos e
desejou um ano bastante produtivo e
abençoado. Frisou, usando das iniciais
do departamento que dirige (DME), os
adjetivos que nortearão o trabalho dos
profissionais da Educação para o
próximo quadriênio: D-Discrição; M-
Mansidão; E-Eficiência.

 Como convidada para a abertura do
ano letivo, a professora mestre em
Distúrbios do Desenvolvimento,
terapeuta psicanalítica, psicopedagoga
clínica e institucional, Luciene Martins
Tanaka, falou sobre a importância da
educação para a transformação e as
relações interpessoais. A professora
frisou a relevância da parceria no
ambiente de trabalho e a valorização do
profissional no desenvolvimento da
educação de qualidade.

Na ocasião, a chefe do Departamento
de Pessoal, Luciana Adelaide da Silva, e
o advogado da Prefeitura de Borda da
Mata, Carlos Eduardo dos Santos Daniel,
falaram sobre a legislação que rege o
funcionalismo público municipal,
justificando assim algumas alterações
que ocorreram no Departamento
Municipal de Educação este ano. Os
presentes puderam sanar dúvidas e
esclarecer todas as questões
burocráticas relativas aos respectivos
cargos. O vice-prefeito, Paulo Cesar de
Freitas, também participou do evento e
deu boas-vindas aos profissionais do
Departamento Municipal de Educação.

Reunião com

professores,

cordenadores e

supervisores

Coordenadores Escolas e Creches Municipais
Escola Municipal Benedita Braga Cobra: Maria de Lourdes Ângelo Silva
Vice-diretora: Maria Luciene Cardoso de Oliveira
Escola Municipal Antônio Marques da Silva: Ivone de Cássia Fernandes Oliveira
Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos: Pollyana Aparecida Ribeiro de Moraes
Escola Municipal Francisco Souza Costa: Débora Aparecida Soussin Santos
Creche Madre Tereza de Saldanha: Isabel Maria Braga Nogueira
Cemei Ana Maria Cabral dos Santos: Wânia Vilas Boas Moreira

Serventes das escolas municipais e creches de Borda da Mata recebem treinamento com nutricionista
A nutricionista responsável técnica do Departamento Municipal de Educação, Walquíria Alice Almeida Megale, reuniu as serventes da Creche Madre Tereza de Saldanha e Cemei Ana Maria Cabral dos Santos,

para falar sobre as boas práticas para serviços de alimentação. As funcionárias participam do treinamento e fazem uma avaliação anual para manter a qualidade nos serviços. A reunião aconteceu no dia 18/01/2017
na Escola Municipal Benedita Braga Cobra.  As coordenadoras da Creche e Cemei, respectivamente, Izabel e Vânia, também estavam presentes.

 Na tarde de 25/01/2017, foi a vez das serventes das quatro escolas municipais de Borda da Mata receberem o treinamento sobre práticas alimentares com a nutricionista, Walquíria. Nas duas reuniões, o diretor
do Departamento de Educação, Antônio Carlos de Rezende, tratou de questões administrativas.

Treinamento com a Nutricionista Walquíria para as serventes escolares

Prefeitura de Borda da
Mata estabelece parâmetros

para reduzir gastos e
fiscalizar fornecedores

A Administração 2017/2020 está
comprometida em gerir o município de
Borda da Mata com eficiência, para isso,
estabelece parâmetros a fim de reduzir
gastos e fiscalizar os fornecedores da
Prefeitura. Para administrar melhor o
dinheiro público, as compras e contratos
não se encerram na licitação, mas na
execução do contrato no dia a dia.

Dessa forma, a cada entrega de
produto ou prestação de serviço, o
responsável de cada setor, departamento
e secretaria deve oficializar todos os
eventuais problemas, para que a
empresa seja notificada e possa reparar
o serviço.

Participaram da reunião, no dia 06/02/
2017, o advogado Wander Luiz Moreira
Mattos, a diretora do Departamento de
Administração e Finanças, Marília
Duarte Lopes Sáber, o diretor do
Departamento de Administração Geral,
Zito e os responsáveis pela compra e
recebimento de produtos para os setores

da Prefeitura.
No dia 16/01/2017, a primeira reunião

nesse sentido foi realizada pela
diretora do Departamento de
Administração e Finanças da Prefeitura
de Borda da Mata, Marília Duarte
Lopes Sáber e pela responsável pelo
setor de Licitação, Denize Barbosa
Alves.  Reuniram-se os responsáveis
por realizar compras de todos os
setores da Prefeitura para definir os
parâmetros, cuidados e olhar crítico
com a aquisição de materiais para cada
departamento público.

 A meta é a redução de gastos e
compras responsáveis, de forma que
atenda a demanda e evite desperdícios.
Em um cenário de crise econômica e
tendo em vista que os repasses de
verbas estadual e federal tendem a
diminuir,  o orçamento público
municipal conta com o
comprometimento dos servidores para
exercer uma gestão responsável.

Reunião na Prefeitura para reduzir gastos

Você faz suas escolhas ...e elas fazem você.

Deus
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Atleta de Borda da Mata vence as quatro etapas da Copa Vale de Mountain Bike em 2016
O bordamatense, Ramirez Medeiros,

venceu as quatro etapas da Copa Vale
de Mountain Bike, categoria light – sub
40 em 2016.

Este Evento é  tradicional no Vale do
Paraíba, com média de 500 atletas
inscritos nas etapas.

A primeira etapa foi no dia 21 de
fevereiro em Lorena; a segunda no dia
15 de maio, em Guaratinguetá; a terceira

no dia 11 de setembro em Campos do
Jordão e a última, no dia 20 de novembro,
na cidade de Lorena também, onde
Ramirez se consagrou campeão por ter
vencido as quatro etapas. Mais detalhes
desta copa você pode obter pelo site
www.copavale.com.br.

Ramirez agradece seus familiares pelo
apoio e diz que ele é um atleta patrocinado
pela Academia Studio Fitness.

Campos do Jordão

Lorena

Guaratinguetá

Lorena

Médico Dr. Leandro voltará a
atender em Senador José Bento
O prefeito de Senador José Bento,

Fernando Fernandes, anunciou no dia
06 de fevereiro que o médico Dr. Leandro
voltará a atender no município.
“Começamos a semana com uma ótima
notícia para toda nossa população!
Atendendo aos pedidos feitos pela
maioria das pessoas que pude visitar no
período eleitoral, venho comunicar à
todos e a todas a volta de nosso grande
amigo, Doutor Leandro, que passará a
fazer parte de nossa equipe na Secretaria
Municipal de Saúde à partir do dia 09/
03/2017. Quem quiser saber maiores

informações sobre á agenda do Dr.
Leandro é só procurar a Secretária
Municipal de Saúde, Valquíria Vieira.
Quero aproveitar à oportunidade e
comunicar também a toda população
que desde 06/02 teremos médicos
todos os dias da semana. Apesar da
crise que nosso país vem atravessando,
nossa gestão não medirá esforços para
que todos os munícipes sejam bem
atendidos na Saúde e nas demais
Secretarias de nossa
responsabilidade”, conclui o Prefeito
Fernando.

Prefeito Fernando e o Médico, Dr. Leandro

 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

“Viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão.”
Cícero

Execução
Orçamentária de
Tocos do Moji
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Menor autor de inúmeros crimes em Borda da
 Mata é novamente apreendido por furto

Após solicitação via 190, a PM foi informada que o menor G.B.G., amplamente
conhecido no meio policial pela autoria de diversos crimes, havia entrado no centro
pastoral local onde ocorria um curso e se aproveitando que algumas pessoas haviam
se descuidado de suas bolsas, o mesmo furtou um celular marca Samsung Galaxy
win, um cartão do Banco do Brasil e R$50,00 em dinheiro da vítima J.M.B. e 01
bolsinha amarela contendo 01 CNH, alguns cartões bancários e outros documentos
pessoais da vítima C.P.M. De posse das informações a equipe policial iniciou
rastreamento ao suspeito sendo este localizado juntamente com sua mãe I.B. na
praça central alguns minutos após o fato. No momento da abordagem, o menor
resistiu ativamente à prisão com chutes e empurrões sendo este contido pelos militares
através de uso de técnicas policiais. Durante a abordagem para apreender o menor,
a genitora de G.B.G. investiu contra a equipe com empurrões tentando agredir os
policiais, ocasionando momentaneamente a fuga do menor. Durante a fuga G.B.G.
escalou telhados de várias residências da área central, quebrando as telhas de várias
delas, conforme vítimas dos danos relacionadas no REDS. Após algum tempo, o
menor foi capturado onde sua mãe para tentar impedir a sua apreensão atirou uma
pedra contra o para brisas da viatura provocando danos, sendo imediatamente presa
pelo crime de dano contra o patrimônio público e encaminhada para a delegacia de
polícia juntamente com G.B.G. autor dos furtos, para as devidas providências.
Posteriormente, os documentos da vítima C.P.M. foram localizados próximo ao local
da fuga do menor.

Menor infrator é apreendido por arrombamento e furtos
Durante patrulhamento a PM se deparou com o menor G.B.G., já conhecido no meio

policial pelo envolvimento com drogas e cometimento de diversos  atos infracionais,
sendo abordado e submetido a busca pessoal foi localizado com o mesmo em um
bolso, um celular marca BLU e R$ 9,50. Questionado sobre a procedência dos objetos
o menor infrator entrou em contradição por diversas vezes, relatando por último que
tudo pertencia a sua irmã. Em contato com a Sra. F. esta informou que não conhecia
o aparelho, novamente o menor foi questionado, mas se manteve em silêncio.
Mediante a suspeita e as declarações  nitidamente inverídicas  de G.B.G.  foi realizado
patrulhamento  pela av. Magalhães Pinto, centro, onde foi constatado que os vidros
da porta do estabelecimento conhecido como “Bar do Marcão”  estavam quebrados,
sendo que nesse momento G.B.G. confirmou a autoria do furto dizendo que iria trocar
o celular por drogas. Em contato com o proprietário do estabelecimento, Sr.  J.M.C.,
este reconheceu seu aparelho e no bar confirmou que o dinheiro foi retirado do
caixa. Confirmada a autoria de G.B.G. este foi apreendido e conduzido a delegacia de
Policia para as devidas providências.

Homem é preso após desobedecer medida protetiva e ameaçar esposa
A solicitante F.L.A.P. acionou a PM via 190 onde relatou que possui uma medida

protetiva em desfavor de seu esposo R.P.T.P. devendo o mesmo manter uma distância
de cem metros dela. Que nesta data R.P.T.P. ignorou a medida judicial e estava no
portão muito exaltado querendo entrar na residência e que em seguida pulou o
portão e começou a quebrar os vidros de janelas e portas dizendo que se entrasse
iria matá-la. Ao chegar ao local  R.P.T.P. foi abordado e preso pela equipe policial
sendo conduzido para a delegacia de polícia pelo crime de ameaça.

Motocicleta em más condições de conservação
 e conduzida por inabilitado é apreendida

Durante patrulhamento a equipe policial avistou um condutor de motocicleta que
ao perceber a Viatura efetuou uma manobra brusca e entrou no local conhecido
como Auto Posto Vô Chico. Ao ser procedida a abordagem foi constatado que se
tratava de  pessoa inabilitada e a motocicleta estava com as características alteradas,
como a falta do painel de instrumentos, setas e escapamento fora do padrão original.
Foram tomadas as medidas administrativas pertinentes ao CTB,  lavradas as multas
referentes às infrações de trânsito.e a motocicleta recolhida ao pátio credenciado
pelo DETRAN.

Homem é preso após agredir e ameaçar funcionário de Posto de Saúde
A PM foi acionada, via 190, a comparecer no Posto de Saúde Municipal do bairro

Santo Antônio, localizado nas dependências do Hospital Municipal Monsenhor
Pedro Cintra. Comparecendo no local, o Militar que estava em patrulha unitária nas
proximidades onde, segundo a vítima, que é atendente do referido posto, o autor
chegou bastante exaltado e agressivo querendo informações sobre atendimento ao
pai do mesmo, momento em que se desentendeu e passou a ficar descontrolado,
vindo a agredir o atendente com um soco na boca bem como agressões verbais
contra os diversos funcionários do local, tendo o autor inclusive danificando o
celular da vítima. O autor ainda se encontrava no local, sendo o mesmo abordado,
encontrava-se ainda agressivo com os funcionários do referido órgão municipal, o
qual recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de lesão corporal (art. 129
do código penal). O autor não acatou a voz de prisão e resistiu contra a ação policial
sendo necessário o uso de força física para contê-lo, através de técnicas de
imobilização e controle de contato, além de verbalização e diversas advertências
sobre resistir contra a ação policial. Após contido e devidamente algemado, o autor
juntamente com a vítima passaram pelo atendimento médico, onde foi constatado na
vítima um corte na parte interna do lábio superior e nenhuma lesão aparente no
autor. A todo o momento o autor questionava a ação policial, desdenhando-a
proferindo os seguintes dizeres: “vocês prendem só pobres, vou na Promotoria
ferrar com vocês”. Ainda durante o prosseguimento da ocorrência, o autor veio a
ameaçar a vítima com os seguintes dizeres: “eu ainda vou sair da cadeia e nós vamos
nos encontrar”. Autor e vítima foram conduzidos a Delegacia para demais
providências.

O carnaval chegou e os
foliões já começaram a se
preparar para brincar em
blocos de rua, desfiles de
escolas de samba e trios
elétricos. No entanto, para
não deixar a alegria de lado
depois que a festa acabar, são
necessários alguns cuidados
com a saúde, tais como
manter-se hidratado, usar
filtros solar e se alimentar com dietas
adequadas ao ritmo intenso da folia,
bem como usar calçados e roupas e
fantasias adequadas. Assim garante-se
que, depois do carnaval, será só alegria.
Reduzir, reutilizar e reciclar, são os  3Rs
que fazem a diferença na natureza e que
podem ser colocados em prática no seu
carnaval. Como já temos uma boa dica
de práticas ecológicas e saudáveis no
carnaval, dessa vez vamos falar das
brilhantes fantasias que dominam os
desfiles das escolas de samba. Fantasias
de Carnaval são, quase sempre,
descartáveis. Celebridades jamais vão
repetir seus looks de um ano para o outro
na avenida. Para o cidadão comum, as
opções são, em sua maioria, feitas de

materiais baratos e frágeis e vão parar
no lixo depois do primeiro bloquinho.
Então, o que fazer para diminuir a
geração de resíduos e não gastar muito
dinheiro com fantasia no Carnaval?
Reduza, Reutilize, Recicle.

Reduza: Não saia comprando tudo o
que vê pela frente nas lojas
especializadas em artigos de Carnaval.
Pense se realmente vai usar aquela
peruca colorida, o chapéu de bruxa…
Nessas horas é bom se planejar: saber
quantos dias pretende sair fantasiado e
quais as opções disponíveis em casa.
Dá para fazer fantasias super bacanas
com  roupas que você já tem no armário.
Nessas horas, a criatividade tem que
falar mais alto.

Reutilize: Revire os
armários e resgate itens que
você guardou da última
festa à fantasia ou do último
Carnaval. Vale colar de
havaiana, chapéu de
mágico, cartola… Reutilizar
esses itens (e outros que
fazem parte do nosso
guarda-roupa, como
suspensórios, saias,

vestidos coloridos, bermudas
diferentes) e procurar referências de
fantasias que você mesmo pode montar
pode surpreender!

Recicle: Se você resolveu comprar
coisas novas, dê um fim correto para
elas depois da folia. Envie os itens de
plástico para reciclagem, separe o papel
para a coleta seletiva. Dá também para
se engajar num processo de reciclagem
criativa e achar outros fins para algo
que seria jogado fora.

Em fim, em dias de que requerem
cuidados com o meio ambiente quem
ganha com o carnaval sustentável
somos todos nós.

Leonardo Alex - Gestor
Ambiental/Biólogo

Atriz Nívea Stelmann da novela “A Terra
Prometida” da Rede Record posta vídeo e elogia

cantora Juliana Campos de Borda da Mata
A atriz Nívea Stelmann, que está na

novela “A Terra Prometida” da Rede
Record e que também já atuou em várias
novelas da Rede Globo posta vídeo nas
redes sociais elogiando a cantora
Juliana Campos de Borda da Mata por
ter feito um grande show no casamento
de seu irmão, o publicitário Francisoco
Júnior com a médica Geruza Tiburzio. No
vídeo, a atriz agradece  a participação
de todos elogiando a equipe Juliana
Campos e banda, Dj Michel Braga e

Mega Vox - Sonorização e Eventos e
ainda, mandando um recado para quem
ainda não conhece ou está na dúvida de
quem contratar para sua festa de
casamento. Juliana Campos, feliz com o
reconhecimento diz:  “Obrigada Nívea,
obrigada Ge e Chico, casamento
maravilhoso. Ser elogiada por quem a
gente é fã não tem preço”.

No sábado, 21 de janeiro, o casal
Francisco e Geruza, que está junto há
quase três anos, subiu ao altar na igreja

Nossa Senhora de Fátima, em Pouso
Alegre. “Moramos em Milão e estava
na dúvida em fazer ou não uma festa.
Minha irmã comentou como este
momento tinha sido especial para ela.
Comprei a ideia e hoje só tenho a
agradecer a ‘dica’”, afirmou o noivo. “É
legal festejar uma história tão bonita”,
acrescentou a atriz, que além de estar
no ar em A Terra Prometida, está em
turnê com peça Dedo Podre, que em
março chega a Belém-PA.

Noivos Francisco

e Geruza e a atriz

Nívea Stelmann

Cantora Juliana

Campos de Borda

da Mata durante

sua apresentação
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de
2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT.
O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de
2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data
do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e
o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o
contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da
Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no
site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Eventual impugnação administrativa contra o
lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da
guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA,
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,  15 de Fevereiro de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

PROMOÇÃO* DA
GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA

TRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA POPULARTRIBUNA 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

Secretaria de Saúde realiza palestra para vereadores de Borda da Mata
Febre amarela, Estratégia Saúde da Família e combate a endemias são os temas

Na tarde de 03/02/2017, os vereadores de Borda da Mata participaram das palestras organizadas pela
Secretaria Municipal de Saúde para tratar de temas relevantes para a população e por isso o conhecimento
prévio torna-se aliado para resolução de problemas.

A enfermeira Grazieli Miranda Siqueira Dande, responsável pelo setor de Vigilância em Saúde falou sobre a
Febre Amarela, bem como a prioridade da vacina para as áreas de mata, a necessidade de conferir o cartão de
vacinação, o fato de que duas doses imuniza a pessoa para sempre, entre outras informações. A enfermeira
responsável pelo programa Estratégia Saúde da Família no município, Silmara Pereira Rodrigues, explicou
sobre as áreas de atuação de cada Unidade de Saúde, os serviços prestados, a carga horária, as atribuições de
cada membro das equipes, os planos para melhorias e as exigências do Ministério da Saúde. A agente de
combate a endemias, Ana Paula falou sobre o serviço de fiscalização e combate a dengue em Borda da Mata.

Participaram os vereadores Moacir, Marcela, Jorginho, Marruco, Carlão, Cláudia e Beto. A reunião aconteceu
na Câmara Municipal.

Reunião com os vereadores

Secretaria de Saúde de Borda da Mata realiza mutirão
de vacinação contra febre amarela na zona rural

No bairro rural Mandu, 62 moradores
foram vacinados contra a febre amarela.
O local recebeu o mutirão porque o
mosquito transmissor da febre amarela
ocorre em zonas de mata e o local teve
prioridade. A vacinação aconteceu na
igreja da localidade no dia 01/02/2017.

Toda a zona rural receberá a vacina
conforme a Secretaria Municipal de
Saúde receber as doses do Ministério
da Saúde. A prioridade são as áreas de
mata e presença de macacos, animais que
são os reservatórios do vírus da Febre
Amarela. Os moradores serão
convocados previamente pelo agente de
saúde da área de cobertura.

Já foram realizadas campanhas como
essa em 1999 e 2011. Quem já tomou duas
doses da vacina, ESTÁ IMUNE PARA
SEMPRE. A equipe de Saúde da Família
está com a lista de todos que foram
vacinados em 2011. Além disso, o cartão
de vacina é INDISPENSÁVEL na hora
da vacinação, pois é ele que orienta os
profissionais da saúde sobre as vacinas
já tomadas ou não.

Duas doses da vacina imunizam a
pessoa para sempre

A vacina sempre esteve disponível na
Sala de Vacinas, situada na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, das 7h às 13h,
de segunda a sexta feira. No entanto
agora, devido ao enfoque dado pela
mídia, a população está procurando
muito a vacina, porém Borda da Mata
não está recebendo doses suficientes
para toda a população. As doses estão
sendo destinadas em maior número para
as cidades onde está ocorrendo a
doença, ação nada mais que justa para o

momento, visto que não há casos em
nossa região até o momento.

As doses disponíveis em Borda da
Mata são para priorizar a população
residente da zona rural de MATA, visto
que a Febre Amarela até o momento é
silvestre. Não há registros de caso
urbano desde o ano de 1942.

Assim, população que mora na área
urbana, que não vai viajar para áreas
onde está ocorrendo a doença, neste
momento NÃO precisa se desesperar
para tomar a vacina; serão vacinados,
porém, em outro momento. Quem já tem
duas doses da vacina não precisa tomar
mais, está imune para sempre.

Na UBS Monsenhor Pedro Cintra,
toda terça-feira pela manhã, serão
realizadas as vacinas para as crianças
de 09 meses (1ª dose) e crianças de 04
anos (2ª dose) e quem estiver com a
vacina em atraso, com o cartão de
vacinas EM MÃOS.

De acordo com a Enfermeira da
Vigilância em Saúde, Grazieli Miranda
Siqueira Dande, para a zona rural,
serão convocados, conforme a vacina
for recebida, pela equipe de Saúde da
Família. “Será realizada nos bairros,
sendo que já iniciamos pelo Mandu,
em 01/02, por ser uma área de mata
extensa e distante da zona urbana.” É
importante sempre levar o cartão de
vacinas quando for vacinar para
avaliar a necessidade de tomar ou não;

A vacina está contra-indicada para
gestantes, mães que amamentam
crianças menores de 06 meses,
pessoas com baixa imunidade e
alérgicas a ovo. Vacinação contra a Febre Amarela na zona rural

Programação

Sexta 21h Banda Carnavalesca da Locomotiva da Alegria
Sábado 16h Banda Expresso Rockmotiva

21h Banda Carnavalesca da Locomotiva da Alegria
00h Juliana Campos & Banda

Desfile de blocos sábado:
Caminho do Mé
Concentração: Casa do Compadre | 14h
Bloco da Chita
Concentração: Em frente Agridoce | 19h
Domingo 16h Banda Expresso
Rockmotiva
21h Banda Carnavalesca da Locomotiva
da Alegria
Desfile do bloco:
Locomotiva da Alegria
Concentração: Em frente Agridoce | 19h

Segunda 21h Banda Carnavalesca da Locomotiva da Alegria
  00h Juliana Campos & Banda

Desfile dos blocos:
Maria Sapatão
Concentração: Bar do Beto | 20h
Corneteiros
Concentração: Clube Literário | 20h
Terça 21h Banda Carnavalesca da Locomotiva da Alegria
Desfile do Bloco Rural
Concentração: Bar do Dinan | 20h

Carnaval 2017
 Borda da Mata/MG
24 a 28 de fevereiro


