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Covid-19: Borda da Mata já tem dois casos confirmados
No dia 07 de abril, o Prefeito de
Borda da Mata, André Marques, ao
lado da Secretária de Saúde, Rosaly
Esther, do Diretor Técnico do Pronto
Socorro, Dr. João e da Coordenadora
do Centro de Especialidades, Dra.
Ofélia, divulgaram um vídeo nas redes
sociais em que relatava que no dia 06
de abril foi confirmado o primeiro caso
de Covid-19 na cidade. Trata-se de um
homem de 43 anos, que estava sendo
tratado, mas no dia 06 a noite, foi
necessário a transferência dele para o
Hospital Regional de Pouso Alegre.
Segundo a Secretária de Saúde, seu
estado era estável e até o fechamento
desta edição, não obtivemos mais
notícias do seu estado de saúde.
A Secretária de Saúde reforçou que
está com mais de 200 profissionais
voltados para o objetivo de combater
o
Coronavírus
e
solicitou
encarecidamente a população que siga
todos as orientações sanitárias. Falou
também que não é hora de pânico, mas
sim de seriedade e responsabilidade
e muito cuidado com higiene, e sair
de casa o mínimo necessário, pois o
isolamento social é única arma que
pode combater o vírus neste momento.

Já o Dr. João falou para a pessoa
procurar o Pronto Atendimento
somente nos casos mais necessários e
se apresentar os principais sintomas,
que são tosse seca, febre, falta de
apetite, falta de paladar e falta de ar e
reforçou a importância do isolamento
e do distanciamento social.
O prefeito André finalizou dizendo
que sabe das dificuldades da
economia, “mas estamos tratando de
vidas” e novas medidas seriam
adotadas. A primeira foi o fechamento
das praças, pois não estava satisfeito
com as aglomerações desnecessárias
que estavam acontecendo nas praças.
“Obedecendo as autoridades de
Saúde, você não está respeitando não
somente sua vida, mas de todos que
você ama” concluiu o Prefeito pedindo
as bênçãos de Deus.
Já no dia 11 de abril, a Prefeitura
divulgou mais um caso confirmado em
Borda da Mata. Um paciente de 33 anos,
homem, portador de doença crônica
procurou atendimento com a equipe da
Saúde da família na UBS de referência
do bairro após retornar de uma viagem
de São Paulo, ao apresentar sintomas
gripais. O paciente ficou em isolamento

domiciliar com a assistência médica e
de enfermagem da Saúde da Família.
Em casa, colheu o exame no dia 26/03.
Com os sintomas suspeitos, precisou
ficar internado no Pronto Atendimento

Municipal por quatro dias, onde foi
medicado e tratado. O resultado do
exame chegou na tarde do dia 10/04,
com a confirmação para coronavírus
(Covid-19). O rapaz de Borda da Mata

já recebeu alta e está recuperado. No
dia 11 de abril, Borda da Mata ainda
tinha 15 notificações suspeitas e um
caso descartado com exame
laboratorial.

Blitz Educativa em Tocos do Moji

Equipes da
Saúde da
Família
trabalham
conscientização
sobre novo
coronavírus com
população de
Borda da Mata
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Combate ao Covid-19 em Tocos
do Moji realiza blitz educativa

Secretário de Saúde de
Senador José Bento pede
ajuda da população e
diz que Covid-19
não é brincadeira
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Secretário de Saúde de
Senador José Bento pede
ajuda da população e diz que
Covid-19 não é brincadeira
Meu nome é Natan Souza, sou
Secretário de Saúde, do Município de
Senador José Bento-MG.
Se você me conhece, sabe do meu
esforço e compromisso com o meu
trabalho e do quanto eu valorizo cada
ser Humano a que me dedico no dia a
dia!!
Estou me comprometendo com tudo
que possa contribuir para EVITAR a
propagação do COVID - 19..
Tenho muito orgulho do meu trabalho
e o faço com dedicação e extrema
responsabilidade. Afinal, Juntamente
com toda a minha equipe de diversos
profissionais, eu trabalho com VIDAS!
Quando você não respeita as
orientações que estão sendo fortemente
divulgadas pelos mais diversos veículos
de comunicação, quando você burla
medidas PROTETIVAS, como por
exemplo o decreto publicado pelo
município, entre outras atitudes falhas,
você coloca a mim e toda uma equipe
dedicada a VOCÊ, em grande RISCO.
Justo nós os Profissionais da linha de
frente, justo os profissionais que estão
se expondo para garantir a SAÚDE para
você e sua família.
Mude seu comportamento, não é
brincadeira!! Fique em casa! não cause
tumulto, não propague informações
falsas, não faça aglomerações. Procure
a Unidade de Saúde, somente em casos
de extrema necessidade! Não corra o
risco de se contaminar ou contaminar
um dos nossos!

Atenção idosos, eu aconselho que
peçam para que os jovens os ajudem com
todas essas tarefas. Não se exponha a
esse risco! É sério!!
Diabéticos, Hipertensos e pacientes
com doenças crônicas não se exponham
também.
Se proteja, proteja os seus familiares,
proteja a minha equipe e me proteja
também!
Eu Natan Souza, tanto como minha
População de Senador José Bento como
num grupo TODO. Tanto a ZONA
URBANA e ZONA RURAL queremos
ter o direito de envelhecer e ter muitas
histórias para contar. O povo de
Senador José bento é muito bom, temos
que parar com essa teimosia de não
acreditar, a coisa está muito séria e esta
agravando cada dia mais. Peço por favor
fiquem em suas casa.
Se você é profissional da Saúde ou
não sendo também que compartilhe esse
meu apelo, Para atingirmos mais pessoas
do município e para a minoria que não
estiver até o momento conscientizada
sobre o perigo do COVID - 19 que deus
toque no coração de cada uma delas.
CONTE COMIGO. MAS SERÁ QUE
EU POSSO CONTAR COM VOCÊ?
ESPERO QUE SIM !!
Mais um vez: Não é brincadeira!
Vamos seguir nessa corrente do bem!
Em breve tudo vai passar se Deus quiser!
Natan Souza
Secretário Municipal de Saúde de
Senador José Bento

Fiquem atentos aos horários de
funcionamento da Secretaria de
Assistência Social e do CRAS Centro de Referência de Assistência
Social de Senador José Bento.

Mais duas ruas do Loteamento Fernando Cortês
de Senador José Bento ganham calçamento
A Prefeitura de
Senador José Bento
finalizou o calçamento
de mais duas ruas no
Loteamento Fernando
Cortês. O
Prefeito Fernando
Fernandes esteve no
local visitando o
trabalho realizado,
onde já vem investindo
com frequência na
infraestrutura do
loteamento, com o
objetivo de trazer mais
comodidade e
segurança para os
moradores e futuros
moradores.

Alunos da Rede pública Municipal de Ensino de Tocos
do Moji recebem o Livro Didático Integrado do
Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo
Foram distribuídos os livros Didáticos Integrado (LDI) do
Sistema de Ensino Aprende Brasil do Grupo Positivo aos alunos
da Rede Pública Municipal de Tocos do Moji. Esse ano o
material foi estendido ao 8° ano do ensino Fundamental e ao
Grupo 3 da Creche Municipal Margarida Bernardina da Rosa,
além de atender aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Educação Infantil bem como o 6º e 7º ano do Ensino
fundamental.
Com empenho e compromisso, a Prefeitura Municipal de
Tocos do Moji segue investindo na Educação Municipal, a
implantação do Sistema de Ensino no Grupo 3 da Creche
Municipal Margarida Bernardina da Rosa é um avanço muito
considerável na qualidade Educacional do Município.
O Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji agradece imensamente ao empenho do Prefeito Toninho Rodrigues
no comprometimento com a qualidade da Educação no Município.
Equipe do Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji

Coronavírus: Filipinas ordena a policiais matar quem violar quarentena

CONCURSO PÚBLICO 001/2020
A Câmara Municipal de Borda da Mata-MG TORNA
PÚBLICO que estarão abertas, no
período de 08 de junho a 08 de
julho, as inscrições ao Concurso
Público para provimento, em seu
Quadro de Pessoal, do cargo de
Contador.
As provas estão previstas para
09 de agosto de 2020.
O Edital está à disposição dos interessados na Câmara
Municipal e no site www.jcmconcursos.com.br.
SRA. CLÁUDIA ALFANO FLAUZINO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

O presidente das Filipinas, Rodrigo
Duterte, autorizou as Forças Armadas e as
autoridades policiais a matarem as pessoas
que violarem a quarentena imposta pelo
governo por conta da pandemia de Covid19, a doença causada pelo novo coronavírus.
O anuncio foi feito durante um
pronunciamento na televisão no dia 2 de abril,
pelo líder filipino, cujo perfil autoritário e
contrário aos direitos humanos já foi atestado
em outros episódios.
“Morto. No lugar de causar problemas, te
enviaremos à tumba”, disse Duterte, que
culpou grupos de esquerda por protestos
realizados sem a permissão da polícia em

Manilla, a capital do país, no qual os
manifestantes pediam por ajuda do governo.
“Minhas ordens para a polícia e os militares
são que, se houver problemas e houver um
momento em que suas vidas estiverem em
perigo, atirem para matar”.
O país se encontra em estado de
calamidade por conta da pandemia. Cidadãos
mais pobres foram os mais prejudicados pelas
regras de confinamento impostas pelo
governo. Apesar de ter aprovado um
programa para enviar dinheiro para essas
pessoas, como vários países pelo mundo,
inclusive o Brasil, estão fazendo, a proposta
ainda não entrou em vigor. Por isso, os

cidadãos vão às ruas protestar e pedir
agilidade das autoridades e acabam por
contrariar as regras de quarentena do país.
No pronunciamento, Duterte afirmou
sobre a importância de que todo mundo
coopere com as normas de confinamento
para frear a propagação do vírus e evitar o
colapso do sistema de saúde do país. “A
situação está piorando. Por mais alertas
para a seriedade do problema, todos devem
escutar”, disse. As Filipinas tinha, neste
dia, 2.633 casos confirmados de Covid19 e 107 mortes. Cerca de 50 milhões de
pessoas estão em quarentena.
Fonte: VEJA
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Lar Monsenhor Pedro Cintra de Ministério da Saúde inclui caminhoneiros e motoristas
Borda da Mata recebe doação de 240
na 2ª etapa da vacinação contra a gripe e altera
frascos de álcool gel do grupo Cimed
professores para a 3ª etapa da campanha
Doação vai ajudar na proteção dos idosos durante a pandemia.
Casa de repouso mantida pela Prefeitura foi uma das primeiras a
adotar medidas de prevenção contra o coronavírus

O Lar Monsenhor Pedro Cintra
recebeu uma importante colaboração no
dia 31 de março. O grupo Cimed,
indústria de fármacos instalada em
Pouso Alegre, doou 240 frascos de
álcool gel para a casa de repouso mantida
pela Prefeitura.
A coordenadora do Lar, Dalva Luzia,
afirma que a ajuda será importante para
a manutenção das medidas de proteção
à saúde dos idosos adotadas pela casa
de repouso. “Nós estamos adotando
todos os cuidados possíveis para
proteger a saúde dos nossos idosos. O
álcool gel tem um papel importante
nessas ações. Por isso, registro nosso
agradecimento ao grupo Cimed pela

colaboração”, declarou.
Idosos do Lar protegidos
O município de Borda da Mata foi um
dos primeiros a adotar medidas de
proteção para a saúde dos idosos. Desde
o início de março, foram implementadas
ações para mantê-los em segurança em
meio à pandemia do novo coronavírus.
As visitas foram suspensas. A
desinfecção e higienização de todo
ambiente foram intensificadas. Já os
servidores do Lar passaram a utilizar
máscaras e luvas para as atividades e
cuidados diários com os idosos, que
estão inseridos entre os grupos mais
suscetíveis às complicações da Covid19.

Borda da Mata recebe doação de
álcool em gel do Ifsuldeminas
Campus Inconfidentes

Diante da pandemia do novo
coronavírus
(Covid-19),
o
IFSULDEMINAS
Campus
Inconfidentes usou a tecnologia e o
conhecimento da instituição para
transformar bebidas alcoólicas
apreendidas em álcool em gel. A ação
aconteceu em parceria com a Delegacia
da Receita Federal de Poços de Caldas
que repassou o material apreendido em
operações de combate ao contrabando.
Com a produção pronta, o reitor do
campus Inconfidentes, professor Luiz
Flávio, entregou parte a secretária
municipal de Saúde de Borda da Mata,
Rosaly Esther, no dia 24 de março, “Vai
ser de grande valia esse material para
uso da equipe da Saúde que está
trabalhando arduamente, principalmente
agora, com o atendimento e atenção
redobradas para proteger a todos contra
a disseminação do novo coronavírus”
destaca a secretária.
O prefeito André Marques agradece o
apoio do Instituto “receber do
IFSULDEMINAS, que tem um laço
estreito com Borda da Mata, por meio
da Educação a muitos jovens de nossa
cidade, esse ato neste momento de
incertezas é um alento para o trabalho
da Saúde. Essa ação é também é uma

maneira de fortalecer a região no
combate ao avanço da doença.”
Para o reitor do IFSULDEMINAS,
professor Marcelo Breganholi, “o papel
do Instituto vai além de oferecer um
ensino de qualidade. Nós temos o dever
de devolver à sociedade todo o
investimento público direcionado à
instituição. Para isso, usamos nossa
estrutura e profissionais em projetos e
iniciativas como a de agora. Somos
sensíveis ao que a população está
passando e queremos contribuir sempre
de alguma forma.”
Tecnologia
O maquinário do Campus
Inconfidentes é a único instalado no
Estado de Minas Gerais, fora os que
existem em indústrias de bebidas. Ele é
utilizado desde 2013 na produção de
etanol, usado para abastecer a frota de
automóveis da instituição, e de álcool,
empregado na higienização do campus e
como insumo, em laboratórios. A fabricação
desses produtos é possibilitada devido às
parcerias com produtores de cachaça da
região (que oferecem ao campus as
impurezas da destilação, proibidas de
comercialização, conhecidas como
“cabeça” e “cauda”) e com a própria Receita
Federal, com as doações.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

Conforme instrução do Ministério da Saúde
de 02/04/2020, os caminhoneiros, motoristas
de transporte coletivo e portuários foram
incluídos na campanha de vacinação contra a
gripe 2020. Eles entram na segunda etapa da
vacinação que começa em 16/04. Para vacinar,
estes profissionais devem apresentar carteira
de motorista (categorias C, D e E) e o cartão de
vacinas. Por conta da inclusão dos motoristas
na segunda etapa da campanha, os
professores de ensino básico ao superior,
cujas aulas estão suspensas, passarão a ser
vacinados na terceira fase da campanha com
início em 09/05.
Em Borda da Mata, aconteceu ainda a
vacinação para idosos e profissionais da
saúde. Nos dias 6, 7 e 8 de abril, parte da equipe
da Saúde percorreu os distritos e bairros rurais.
ETAPAS
Segunda fase: 16/04 – Motoristas, Profissionais das Forças Armadas e Doentes Crônicos;
Terceira fase: 09/05 (Sábado – DIA D) – Professores, Crianças, Gestantes, Puérperas, Indígenas e Adultos de 55 a 59 anos.

Equipes da Saúde da Família trabalham conscientização
sobre novo coronavírus com população de Borda da Mata
No dia 03 de abril, mais uma equipe da
Secretaria Municipal de Saúde foi a
campo levar informações de prevenção
às pessoas, sobre o novo coronavírus.
A equipe de Saúde da Família da UBS
Santa Rita abordou pedestres,
motoristas e motociclicistas na Praça
Antônio Megale. Ações como entrega
de panfletos, higienização com álcool em
gel e a medição da temperatura para
verificar a febre foram realizadas com o
intuito de explicar sobre o risco de
transmissão no novo coronavírus
(Covid-19).
Conforme Boletim Epidemiológico
publicado no início do mês pela Saúde
de Borda da Mata, 10 casos suspeitos já
foram registrados no município, sendo
cinco deles descartados. Os casos são
notificados a partir da ida do paciente
às Unidades Básicas de Saúde. Sintomas
como febre e falta de ar são considerados
sintomas suspeitos de coronavírus
(Covid-19). As equipes da Saúde da
Família acompanham o paciente e a
família durante todo o período de
isolamento domiciliar, com comunicação
diária, orientações médicas e de
enfermagem para que o paciente tenha
todo o suporte durante a quarentena.
A enfermeira Graziela Nogueira, da
UBS Santa Rita, reforça “os postos de
saúde estão com o serviço voltado
prioritariamente para o atendimento de
pacientes com febre e sintomas
respiratórios (dificuldade para respirar,
tosse, produção de escarro, congestão
nasal ou conjutival, dificuldade de
deglutir, dor de garganta, coriza e etc). A
importância dos demais pacientes não
frequentarem os postos de saúde nesse

momento está relacionada à diminuição
da disseminação do vírus e ao
direcionamento da equipe de saúde para
o atendimento rápido e eficiente aos
pacientes que podem estar infectados
com o novo coronavírus ou com outros
vírus sazonais. Os Agentes
Comunitários de Saúde estão atendendo
as demandas da população por meio de
mensagens de texto e telefonemas, além
de distribuírem panfletos informativos
sobre as formas de controle da doença.
Nós, profissionais da saúde, estamos
tomando todas as precauções
necessárias para nos proteger e
proteger nossos pacientes por meio do
uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’S) e desinfecção correta
das áreas por onde transitam os

pacientes.”
As orientações sobre a prevenção
continuam sendo a máxima para evitar a
infecção viral:
·
Lavar as mãos, com frequência,
com água e sabão, ou higienizar com
álcool em gel 70%;
·
Ao tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e a boca com um lenço ou braço,
nunca com as mãos;
·
Evitar tocar olhos, nariz ou
boca com as mãos não lavadas;
·
Não compartilhar objetos de
uso pessoal, como talheres, pratos e
copos;
·
Evitar aglomerações ou sair de
casa sem necessidade.

Informe aos beneficiários do INSS:
prova de vida está suspensa por 120 dias
O Banco do Brasil informa aos beneficiários
do INSS algumas ações a fim de evitar a ida
desnecessária a agências bancárias durante o
período de contenção ao avanço do
coronavírus (Covid-19).
·
Faça a prova de vida depois. O INSS
não bloqueará os benefícios daqueles que não
realizarem a prova de vida nos próximos 120
dias;
·
O cartão de benefício do INSS faz
compras. Utilize a função débito. A senha é a
mesma utilizada para saque;
·
Se precisar mesmo ir a agência, evite
horários de grandes fluxos e mantenha a
distância de dois metros de outras pessoas;
·
Avalie a utilização de aplicativos no celular, Internet e o uso dos meios de pagamento por cartão de crédito e débito.
Nunca, em hipótese alguma, forneça a senha para estranhos.
Serviço: WhatsApp Banco do Brasil (61) 4004 0001;Central de Atendimento 0800 729 0001

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Fase final das obras de pavimentação das ruas dos bairros Santa Rita, Centro e Nossa Senhora
de Fátima em Borda da Mata recebem investimentos de quase meio milhão de reais

Era uma espera de 30 anos. Os
moradores do Santa Rita, em Borda da
Mata, finalmente podem comemorar a
pavimentação de um conjunto de ruas
do bairro que aguardavam por décadas.
Ao todo, cinco ruas estão sendo
pavimentadas no bairro Santa Rita, uma
no bairro Nossa Senhora de Fátima e
outra no Centro. “Com muito trabalho e
empenho, garantimos mais esta
conquista para os moradores. Sabemos

o quanto o atendimento desta demanda
era aguardada pelo bairro. Graças ao
esforço fiscal de nossa gestão, na
economia de gastos com a máquina para
poder investir na cidade, e graças à
emenda parlamentar do deputado Bilac
Pinto, chegamos à reta final desta obra
importantíssima”, avaliou o gestor.
O investimento estimado é de cerca
R$ 467 mil. Deste montante, R$ 365 mil é
fruto de emenda parlamentar do

Atendimento ao público da
Prefeitura de Borda da Mata voltou
ao horário integral desde 06 de abril

De acordo com o Decreto 4271,
publicado em 03 de abril pelo prefeito
André Carvalho Marques, o
atendimento ao público na sede
administrativa da Prefeitura voltou ao
horário integral de 10h às 15h, de
segunda a sexta-feira, desde 06/04. No
entanto, fica limitado o atendimento de
até três pessoas por vez no Setor de
Tributos e de Protocolo, respeitando a
distância mínima de dois metros de cada
pessoa. Além disso, os departamentos
e secretaria da Prefeitura devem tomar
todas as medidas de segurança e de
prevenção, conforme as orientações das

autoridades em saúde, para conter a
infecção viral causada pelo novo
coronavírus (Covid-19).
O Decreto estabelece ainda que os
servidores pertencentes ao grupo de
risco (mais de 60 anos, portadores de
doenças crônicas e imunossuprimidos)
permanecem dispensados por tempo
indeterminado, mediante apresentação
de atestado médico.
As ações preventivas permanecem
enquanto durar a Situação de
Emergência em Saúde Pública no
Município, decretada em 17/03/2020 –
Decreto 4259/2020.

Alerta de fraude: Nota de
esclarecimento ao comércio local em
funcionamento em Borda da Mata

Foi detectada no dia 24 de março, uma ação de fraude em Borda da Mata. A
Prefeitura chama a atenção para o comércio local em funcionamento e também para
os comércios de municípios da região para redobrar a atenção ao receber
documentos em nome da Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
A Prefeitura não faz pagamentos com cheques e nas raras exceções de transações
financeiras com cheques, o banco é avisado previamente, portanto, se por ventura
algum comércio em funcionamento receber documentos ou cheques em nome da
Prefeitura, FAVOR CONSULTAR antes de receber com a instituição financeira ou
nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Borda da Mata.

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

deputado federal Bilac Pinto e outros R$
101,3 mil são de recursos próprios da
Prefeitura.
Município supera crise tornando
gestão mais eficiente: R$ 5 milhões em
investimentos
A capacidade da administração de
captar recursos, com o apoio político nas
esferas federal e estadual, e de tornar a

gestão cada vez mais eficiente, fazendo
mais com menos, tem sido um diferencial
im p o r t a n t e p a r a p e r m i t i r q u e o
município siga investindo mesmo em
um período em que a maioria das
Prefeituras tem dificuldades até de
honrar os salários dos funcionários.
Se por um lado o município deixou
de receber quase R$ 7 milhões do
governo de Minas em repasses não
feitos, por outro conseguiu investir

R$ 5 milhões por meio de gestão
eficiente e captação de emendas
parlamentares. “Acreditamos que
este seja um número importante e do
qual nos orgulhamos em apresentar
para nossa população, que pode ter
nele a medida do esforço de toda a
administração para servir com honra
e dedicação à nossa querida cidade”,
a rg u m e n t a o p r e f e i t o A n d r é
Marques.

Prolongamento do Bairro Santa Terezinha
em Borda da Mata ganha iluminação
Ação integra plano de ampliação e modernização da iluminação pública no município
O prolongamento do bairro Santa
Terezinha terá noites mais claras. A
Prefeitura de Borda da Mata concluiu a
instalação da rede de iluminação pública
no trecho. A nova infraestrutura integra
o plano de investimento do município
em iluminação pública, com o objetivo
de levar luz onde não tem e modernizar
redes antigas.
“Nós sabemos da importância da
iluminação para a tranquilidade, bemestar e segurança da população, por isso
estamos fazendo este investimento que
é, na verdade, mais uma etapa desta
ação que visa a troca da iluminação de
toda a cidade”, esclarece o prefeito
André Marques.
A administração municipal iniciou o
plano de modernização da iluminação
pública ainda em 2018, quando houve a
substituição da iluminação de lâmpadas
das praças centrais e uma série de vias
que ainda não eram iluminadas.

Na etapa atual, iniciada em outubro
de 2019, o investimento é de cerca de
R$ 540 mil. Com esse aporte, a Prefeitura
expandiu a iluminação e substituiu parte
da iluminação área central por lâmpadas
de LED, que são mais econômicas. Além

do Barro Amarelo, a ação se estendeu
à Avenida João Olivo Megale, Praça
Monsenhor Pedro Cintra, Rua Benedito
Rodrigues, Terminal Rodoviário e ao
prolongamento da Rua São Benedito, no
bairro Santa Terezinha.
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Combate ao Covid-19 em Tocos do
Moji realiza blitz educativa
A Secretaria Municipal de Saúde de
Tocos do Moji com o apoio da PMMG,
desenvolveram ação para chamar a
atenção da comunidade visando o
combate ao Coronavírus.
A equipe de saúde acompanhada de
policiais militares tem saído às ruas
fazendo blitz educativa, divulgando
mensagens com medidas de proteção e
dicas de segurança para a população,
onde as orientações foram repassadas
no decorrer do dia, em horários variados,
na entrada da cidade.
A Secretaria de Saúde agradece o
empenho e dedicação dos profissionais
da saúde e da PMMG envolvidos na
ação, que mesmo em meio a uma
pandemia não mediram esforços para
que tudo transcorresse da melhor forma
e com maior alcance da população.
Texto e fotos: Secretaria Saúde

Campanha Influenza 2020
Tocos do Moji
Em 2020 o Ministério da Saúde
antecipou em três semanas a realização
da 22° Campanha Nacional de Vacinação
contra Influenza pelo momento em que
o mundo enfrenta do combate à COVID19, a fim de proteger de forma antecipada
a população contra a Influenza além de
minimizar o impacto sobre os serviços
de saúde auxiliando na exclusão de
diagnósticos em virtude dessa nova
doença.
Em função de fatores técnicos,
científicos, logísticos, evidência
epidemiológica, eficácia e segurança do
produto, somados à garantia da
sustentabilidade da estratégia, são
estabelecidas prioridades para
vacinação em campanhas, que são
definidas com a participação da
comunidade científica, profissionais e
Ministério da Saúde, diante disso a
estratégia de vacinação acontece por
fases, grupos prioritários e datas, com
base nas entregas do laboratório
parceiro, tendo iniciado em 23 de março
com a vacinação dos Idosos e
Trabalhadores da Saúde. As demais
fases ainda serão iniciadas.
Ressalta-se que os professores do
ensino básico ao superior, cujas aulas
estão suspensas, passarão a ser
vacinados na terceira fase da campanha,

com início no dia 09 de maio de 2020.
Fases da Estratégia
1° fase – Já vacinados
23/03/2020
Grupos prioritários
Idosos (60 anos e mais) e
trabalhadores da saúde
2° fase
16/04/2020
Profissionais das forças de segurança
e salvamento.
Portadores de doenças crônicas não
transmissíveis.
Funcionários do sistema prisional.
Caminhoneiros, motoristas de
transportes coletivos
3° fase
09/05/2020
Professores das escolas públicas e
privadas.
Crianças de 6 meses a menores de 6
anos.
Gestantes
Puérperas
Adultos de 55 a 59 anos de idade.
Pessoas com deficiências
Até o dia 08/04 o município de Tocos
do Moji recebeu um total de 510 doses.
Vacinados:
- Trabalhadores da Saúde: 43
profissionais.
- Idosos: 467 idosos.

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Indivíduo é preso por
uso de drogas no bairro
Santa Cruz em Borda da Mata

No dia 20 de março, a equipe policial militar, na realização de patrulhamento
preventivo pelo bairro Santa Cruz avistou um indivíduo, o qual ao ver a aproximação
policial, nitidamente, mostrou certo nervosismo. Diante a suspeita, foi procedida a
abordagem e localizado em seu bolso 01 pedra de substância análoga à maconha. O
indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido ao Quartel PM para adoção das
providências cabíveis.

Bom Repouso ganha novas placas
de sinalização no perímetro urbano
No dia 08 de abril, a Prefeitura de Bom Repouso instalou na cidade várias placas
novas de sinalização para facilitar a vida não só das pessoas que residem na cidade,
mas principalmente para os turistas que visitam a cidade, devido ao turismo religioso
e pelas belezas naturais.
A responsável pelo Departamento de Turismo, Talita Bertolacini, acredita que esta
fase difícil que o país está passando, devido a pandemia do Covid-19 vai passar e
tudo voltará ao normal, por isso, que mesmo o turismo não sendo aconselhado e
devendo ser evitado para acelerar a volta a normalidade, a cidade se prepara para
quando voltar ao normal, ser ainda mais receptiva aos visitantes. “Nossa cidade
merece sempre o melhor”, enfatiza Talita.

Indivíduo é preso por uso de
drogas no bairro Santa
Terezinha em Borda da Mata

No dia 21 de março, a equipe policial militar, durante operação batida policial no
Santa Terezinha abordou um indivíduo que estava em atitude suspeita e localizou
dentro de sua boca 01 pino de substância análoga à cocaína. O indivíduo foi preso
em flagrante delito e conduzido ao Quartel PM para adoção das providências cabíveis.

Homem é preso por portar munição
dentro do carro no bairro Serrinha

No dia 22 de março, por volta das 01h30 da madrugada, a Polícia Militar realizava
patrulhamento rural no bairro Serrinha momento quem que desconfiou de um veículo
que por ali transitava naquele horário. Durante buscas no interior do veículo foi
localizada no banco de trás 01 munição calibre 28. O condutor do veículo foi preso
e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Preso por direção perigosa e
autuado por negar-se a realizar teste
com etilômetro em Borda da Mata

No dia 22 de março, a PM realizava patrulhamento preventivo momento em que
deparou com um veículo vindo em sentido contrário em alta velocidade. O Veículo
em questão efetuou uma frenagem brusca causando arrastamento de pneus e quase
colidindo frontalmente com a viatura policial. Após abordagem foi constatado que
o condutor apresentava sinais de embriaguez sendo este convidado a submeter-se
ao teste com bafômetro, porém, recusou. Diante o exposto o condutor foi preso por
direção perigosa e autuado por negar a submeter a teste com etilômetro.

Autores são presos após dano e
furto ao estabelecimento comercial
na Rodoviária de Borda da Mata

No dia 25 de março, a PM de Borda da Mata após tomar conhecimento de um furto
ocorrido durante a madrugada no terminal rodoviário se diligenciaram no intuito de
identificar e prender os autores. Após terem acesso ao sistema de monitoramento
foi possível identifica-los sendo então desencadeada operação policial onde foram
presos os 04 envolvidos no furto.

Comerciante do Cervo é preso
por descumprir o Decreto
Municipal nº 4.262 de 19 de
março de 2020 acerca de medidas
preventivas contra o Covid-19

No dia 25 de março, um comerciante do Distrito do Cervo foi preso pela Polícia
Militar após descumprir o decreto municipal nº 4.262 de 19 de março de 2020 acerca
de medidas preventivas contra o COVID-19. O autor foi flagrado com o bar aberto e
várias pessoas fazendo uso de bebida alcoólica. Ele já havia sido orientado e
notificado pela Prefeitura Municipal de Borda da Mata, porém, não reajustou sua
conduta, motivo pelo qual foi preso pelo crime de Desobediência previsto no artigo
330 do Código Penal Brasileiro.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 – (35) 99829-1493

Seguindo determinação do Governo de Minas, aulas estão
suspensas por tempo indeterminado em Borda da Mata
Conforme orientação da Secretaria Estadual
de Educação (SEE) e seguindo as
determinações do decreto de calamidade
pública do governo do Estado, as aulas na
rede municipal de Borda da Mata estão
suspensas por tempo indeterminado.
A definição consta no decreto 4.267. Ele
prevê que o município siga as deliberações
do governo estadual na adoção de medidas
de combate ao coronavírus. Até o fechamento
desta edição, o governo de Minas mantinha
as aulas suspensas por período indeterminado.
As aulas da rede municipal estão suspensas
desde o dia 23 de março. A medida foi uma
dentre várias ações adotadas para reduzir o contato social no município e fazer frente a pandemia de coronavírus, protegendo
a saúde de estudantes, educadores e toda a comunidade escolar.
Em princípio, para organizar o ano letivo em meio à suspensão, o município antecipou o recesso de 15 dias previsto para o
meio do ano, a contar do dia 23. Sendo assim, o recesso terminaria no dia 6 de abril, mas mesmo após essa data não há previsão
de retorno segundo as orientações do governo do Estado.
A Secretaria Municipal de Educação segue em contato permanente com os pais para informar qualquer mudança. Os canais
de comunicação da Prefeitura também vão informar previsões de retorno ou novas orientações tão logo isso ocorra.

BOM REPOUSO

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

