
 DESDE MARÇO/97
ANO XIX - Nº- 328

15 DE MARÇO DE 2016

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-1479

BORDBORDBORDBORDBORDA DA DA DA DA DA MAA MAA MAA MAA MATTTTTA,A,A,A,A, BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO BOM REPOUSO,,,,,     TTTTTOCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI,OCOS DO MOJI, SEN SEN SEN SEN SENADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTADOR JOSÉ BENTOOOOO

Telefone 9 9904-0435 e demais telefones das lojas

A IPÊ mais uma vez sai na frente e oferece aos clientes a oportunidade
de entrega de material em caçambas.  Venha em uma de nossas  lojas

para conferir as vantagens, pois você não vai desperdiçar nenhum
material, como areia e brita, ao comprar nas caçambas.

14ª Trilha da Torre e
3ª Edição em Tocos do Moji

Milhares de pessoas e muitas motos, gaiolas e jeeps na Trilha da Torre

Educação Pública de Borda da Mata está
entre as 250 melhores cidades do Brasil
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Escolinha de Futebol União
Bordamatense agora também
está no Distrito Sertãozinho
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TRIBUNA POPULAR COMPLETA 19 ANOS

Trecho urbano da rodovia MG 290 em Borda
da Mata e AMG 1935 (Tocos do Moji) é

assumida pela Polícia Rodoviária Estadual
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

ESTOFESTOFESTOFESTOFESTOFADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEANADOS CLEAN
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Rua Dario Nogueira, 74 - São Judas Tadeu - Borda da Mata

Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.

Telefones:(35)99990-7105/99847-8846

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

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

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Justiça Eleitoral realiza
atendimento em Bom Repouso

na Câmara Municipal
O Cartório Eleitoral de Cambuí fez

atendimento aos eleitores de Bom
Repouso, nos dias 06 e 07 de Março,
no horário das 09h às 17h, na Câmara
Municipal. No atendimento foi feito o
Alistamento Eleitoral e Transferência de
Domicílio. 

1 - Primeiro Título - Em original e
cópia: Precisava de Carteira de
identidade ou Carteira de Trabalho;

Comprovante de quitação do serviço
militar, se homem. Comprovante de
residência. (Água, luz, telefone em
nome do requerente, ou de seus pais
ou avós. Podiam ser apresentados
contratos com firma reconhecida em
cartório). 

2 - Transferência de Domicílio -
 Carteira de identidade ou Carteira de
Trabalho e Comprovante de residência.

Alunos da Escola Prefeito Atílio da Silva
Brandão em Bom Repouso fazem

manifestação contra o mosquito Aedes Aegypti

No dia 25 de fevereiro, os
alunos da Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva
Brandão, de Bom Repouso,
fizeram uma manifestação pelas
ruas da cidade a fim de
conscientizar a população local
e todos que esta ação
alcançar(já que foi produzido
um vídeo e divulgado na
internet) sobre a importância
da luta contra a Dengue,  Zika
Vírus, Chikungunya. “Parabéns
pela iniciativa e a participação
de todos envolvidos nesta
ação” diz a Secretaria de
Educação.

Plantação de Batatas
em Bom Repouso

“Mais uma das nossas riquezas... Uma bela plantação de batatas com a imagem
da nossa querida Bom Repouso ao fundo. Bom Repouso, cidade abençoada!”
comemora o Secretário Municipal de Turismo, Alessandro Crispim de Andrade.

Tonho Prado faz show em Clube
Literário de Bom Repouso

No dia 07 de março, o humorista Tonho Prado, da TV Aparecida, esteve fazendo um show na cidade
de Bom Repouso. O evento foi no Clube Literário e Recreativo e foi um sucesso, já as dependências do
Clube ficaram lotadas.

Fotos: Débora Andrade

No dia 1º de

março, quem

comemorou

aniversário foi a

Esteticista

Adriana Gomes.

Parabéns e

muitas

felicidades!!!

Aniversário
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A sua melhor opção

 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIAADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMESJOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

TTTTTelefelefelefelefelefone:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437one:(35)9992-1437

SOB

NOVA

DIR
EÇÃO

Telefones:3445-1177
9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

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

Atletas de Tocos do Moji se destacam
em Corrida em Montanhas

Foi realizada no dia 28 de fevereiro, a
corrida em monatanha na cidade mineira
de Passa Quatro/MG. O evento contou
com centenas dos melhores atletas dos
Estados do RJ, SP e MG e com percursos
que variavam desde 160km, 30Km e
15Km, todos com elevada altitude e alto

grau de dificuldade.
Tocos do Moji estava representada

com dois atletas, apoiados pelo Prefeito
Toninho Rodrigues, os quais se
destacaram sendo o Soldado Brant, 3º
lugar geral na modalidade 30Km e José
Amaury que conquistou seu primeiro

troféu, 3º lugar na categoria idade na
modalidade 15Km.

Durante entrega dos troféus as
autoridades presentes exaltaram Tocos
do Moji como cidade propícia de “celeiro
de corredores de montanha”,
parabenizando-os.

Entrega da

premiação em

Passa Quatro

Escolinha que mais cresce no Sul
de Minas(União Bordamatense)

realiza mais uma avaliação
internacional em Borda da Mata

Pirina e Tiaguinho

Escolinha de Futebol União
Bordamatense agora também
está no Distrito Sertãozinho

A Escolinha de Futebol União
Bordamatense, comandada por Pirina,
Bino e Tiaguinho, tem sido uma das
escolinhas que mais cresce no Sul de
Minas, tanto que em Borda da Mata já
está com quase 100 alunos e tem
participado de vários amistosos e
campeonatos na região.

Agora para expandir a escolinha, o
Professor Tiaguinho, começou a dar

aulas também no Distrito do
Sertãozinho, as terças e quintas-feiras,
de manhã e a tarde, no início do mês de
fevereiro e já conta com cerca de 40
alunos.

Tiaguinho informa que os
interessados em participar da Escolinha
tanto em Borda da Mata como no
Sertãozinho, basta entrar em contato
pelo telefone:(35)99867-1362.

Escolinha no Distrito do Sertãozinho

Encerramento do Cerco de Jericó na Casa de Formação
Nossa Senhora das Graças em Bom Repouso
No dia 25 de fevereiro ocorreu em

Bom Repouso o  encerramento do
Cerco de Jericó na Casa de Formação
Nossa Senhora das Graças. “Uma noite
de avivamento  com o nosso
irmão Giovani da comunidade Santa
Maria de Camanducaia”, diz um dos

participantes.  Muitas pessoas
compareceram neste encerramento,
sendo este, um projeto da comunidade
Javé Níssi que busca o reavivamento
da fé, da busca de Deus através do
Batismo no Espirito Santo. “Venha
conhecer nossa casa de Formação.  Ela

é aberta de segunda a Sexta das 08h
às 17h e todo dia com uma
programação especial e toda ultima
quinta feira do mês temos uma noite
especial de reavivamento e
encerramento do Cerco de Jericó”, diz
um dos participantes.

Enrramento do Cerco de Jericó

Educação Pública de Borda da Mata está
entre as 250 melhores cidades do Brasil

Quando o assunto é Educação,
algumas cidades brasileiras ganham
destaque por seu desempenho bem
acima da média nacional em
oportunidades na área, como é o caso
de Borda da Mata que aparece na 247ª
posição no ranking das melhores escolas
do país, mas com nota igual a que ocupa
a posição 221ª. 

No entanto, elas são exceção no
contexto brasileiro, segundo dados
do Índice de Oportunidades da
Educação Brasileira (IOEB), elaborado
pelo Centro de Liderança Pública (CLP)
e publicados na Revista Exame.

O índice leva em conta a qualidade da
formação dos professores nas escolas,
a média de hora aula por dia, a
experiência dos diretores no cargo e o
atendimento na rede de educação
infantil. 

A nota geral do Brasil  é de apenas 4,5
pontos em uma escala de 0 a 10.

As cidades que se destacam superam
bastante a média nacional. 

Com 201 mil habitantes, Sobral (CE) é
a primeira do ranking de qualidade na
Educação.

De acordo com Veveu Arruda, prefeito
do município, os investimentos na
qualificação dos docentes, no

planejamento pedagógico e a ampliação
da gestão escolar explicam o resultado
acima da média.

Já em Borda da Mata, o prefeito
Edmundo Silva Júnior, fala que essa
qualidade de ensino se deve a um
conjunto de fatores que é, além da
estrutura, que a Prefeitura tem investido,
ao esforço da Secretaria de Educação,
através da Secretária Gláucia Brandão e

principalmente “ a dedicação de todos
os funcionários da Educação, em
especial aos professores, que não
medem esforços para se aprimorarem e
dedicam seu tempo com tanto carinho
para nossos estudantes. Aproveito a
oportunidade para agradecê-los a todos,
pois vocês sabem que esse mérito é de
vocês e quem ganha com isso, é toda
sociedade”.

Capacitação de Professores

Operação Tapa Buracos
em Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata
continua fazendo a Operação Tapa
Buracos nas ruas da cidade, já que as
chuvas danificaram bastante ruas, mas
a Secretaria de Obras, continua atenta e
vai reparar todas as ruas, mas para que
isso possa ser feito, tem ser em dias que

não estão chovendo, já que foram
adquiridos asfalto frio que são
acondicionados em sacos e se colocar
durante a chuva, o serviço se torna
inútil, mas o Secretário de Obras Luiz
Malvacine pede paciência que todos
serão atendidos.´

TRIBUNA POPULAR - 15 DE MARÇO - 19 ANOS DE CIRCULAÇÃO
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Texto de João Paulo II
“Como aos apóstolos assustados na
tempestade, Cristo repete aos homens
de nosso tempo: “Coragem, sou eu,
não tenhais medo!” (Mc 6,50) ”
“E se Ele está conosco, por que
havemos de temer? Embora possa
parecer escuro o horizonte da
humanidade, celebramos o triunfo
esplendoroso da alegria pascal. Se um
vento contrário dificulta o caminho
dos povos, se o mar da história se
torna borrascoso, ninguém deve ceder
ao pavor nem ao desânimo. ”
“Cristo ressuscitou! Cristo está vivo
entre nós! A Páscoa traz consigo a
mensagem de vida libertada da
morte. ”
“Que vençam os pensamentos de paz!
Que vença o respeito pela
vida!” (João Paulo II)
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Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

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

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

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.

Av. Duque de Caxias, 242
 Ao lado do Mercadão -

Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Av. Alvarina Pereira Cintra,45
 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

Prefeitura de Borda da Mata
licita  mais 250 braços longos de
luz para a iluminação pública

A Prefeitura de Borda da Mata,
dando continuidade aos
trabalhos de iluminação pública,
e segundo o prefeito Edmundo
Silva Júnior, que é sua intenção
colocar braços longos de luz com
lâmpadas com vapor de sódio em
todas as ruas da cidade até o final
de seu mandato, vai realizar mais
uma licitação este mês para
adquirir mais 250 unidades e quem
ainda tiver rua com braços curtos,
ele pede que comunique na
Prefeitura para que possa ser
substituídos.

Braços de luz

que estão sendo

trocados na

cidade

Secretaria de obras de Borda da Mata arruma
mais de dez pontes danificadas pelas chuvas

A Secretaria informa ainda que todas que estragaram, que são muitas, serão arrumadas

A quantidade chuva que tem caído
neste período, que tem feito muito
fartura, recuperando as águas e quase
tirando o país da crise hídrica que o
assolou nos últimos anos, tem feito
alguns estragos na zona rural, tanto
as estradas sendo prejudicadas,
tornando quase impossível o trânsito
em alguns locais, como diversas
pontes que rodam com o excesso de
água ou mesmo, só danificam,
necessitando de reparos.  Mas a
Secretaria de Obras está atenta e já
arrumou muitas pontes neste período.
Entre as que já foram arrumadas estão
a do Frigorífico, a uma das Contendas,
três na Palma, uma no Sertãozinho, uma
na Água Quente, uma na entrada do
Cervo e muitas outras ainda serão
consertadas para  que tudo volte ao
normal.

“Apesar dos estragos, é bom todos

agradecermos a Deus pela quantidade
de chuva deste ano, pois mesmo com
excesso de água das chuvas, não
tivemos nenhum evento que causasse
danos à vida. As chuvas já

recuperaram nossas nascentes, rios e
reservatórios, mas isso não impede
que a população continue consciente
e fique atenta aos desperdícios”,
afirma o prefeito Edmundo Silva Júnior.

Escola do bairro Santa Cruz ganha nova pintura
e quadra da Escola do bairro Nossa Senhora

de Fátima entra na fase final a cobertura
Continuando os investimentos na

Educação Municipal em Borda da Mata,
o Prefeito Edmundo Silva Júnior, além
inaugurar recentemente a Escola do
Bairro Santa Rita, tem dado atenção as
outras escolas que fazem parte do
“Projeto Escola Modelo”. Tanto que
acabou de pintar a Escola Antonio

Marques da Silva, do bairro Santa Cruz,
com destaque para a pintura da quadra
poliesportiva que é coberta e, além da
preservação, também dá mais segurança
aos estudantes.

Outra Escola beneficiada também foi
a Escola Francisco de Souza Costa, do
bairro Nossa Senhora de Fátima, onde a

quadra  poliesportiva está recebendo
cobertura e  já  está  em fase de
acabamento.  De acordo com
Edmundo, a quadra desta escola, além
de dar mais conforto e segurança aos
estudantes para praticarem suas
atividades físicas, ela também estará
aberta a comunidade.

Cobertura da Quadra da Escola do Nossa Senhora de Fátima Pintura da Quadra da Escola do Bairro Santa Cruz

Recorde como foi a primeira página da
Edição nº 01 do Jornal Tribuna Popular

há 19 anos em 15 de março de 1997

Agradecimento – A Medicina
Medicina, profissão abençoada

por Deus, Anjos de Deus.
Os médicos são paz, essa é minha comparação.
Profissão maravilhosa e nobre. Muitos médicos
atendem ao rico e ao pobre, sem fazer extinção.

Existem muitos bons médicos. Os que eu conheço,
agradeço por tê-los conhecidos. Dr. Edgar, ótimo
médico, ótimo cirurgião, ele e sua equipe médica.

Parabenizo de coração, eles tratam seus
pacientes com carinho.

Que Deus ilumine sempre seus
caminhos e os abençoe.

Muito obrigada ao Dr. Edgar e sua equipe médica.

Maria Tereza de Jesus Souza
Bairro Santa Cruz – Borda da Mata
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Colaboração: CB PM Junqueira

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

Estradas Rurais – Bom Repouso

A Prefeitura de Bom Repouso continua melhorando as estradas rurais do município. Várias obras foram feitas
em diversos locais, com destaque para o cascalhamento da Estrada do bairro Capela e manilhamento na estrada
Três Barras/Garcias.

Farmácia Estrela da Mata

A Estrela
de Sua
Saúde!!!

Farmacêutico  Responsável: Victor Campos
 Brandani Júnior  - CRF - 21681

Entrega rápida -
atendimento a domicílio

 medicamentos - perfumaria -
descontos e promoções e
condições especiais de

pagamento.

Farm
acêutic

o em

perío
do in

tegral

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

Companhia de Polícia Militar
da cidade de Ouro Fino é

elevada a 12ª Companhia de
Polícia Militar Independente

Na manhã da quarta-feira, dia 02, o Coronel Marco Antônio Bicalho, Chefe do
Estado Maior esteve presente no evento da 17ª Região da Polícia Militar que instalou
a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar em Ouro Fino. O evento contou
com a presença do Comandante da 17ª RPM, Coronel Wagner Mutti Tavares e de
diversas autoridades locais e regionais, como Prefeitos, Promotores, Presidentes
do CONSEP, Delegados da Polícia Civil e os Comandantes de Diversas frações da
região. 

A área sob responsabilidade da 12ª Cia PM Ind. tem uma importância econômica
indiscutível e fundamental para Minas Gerais. Trata-se de uma região em expansão,
altamente desenvolvida comercial e industrialmente, integrante do próspero Circuito
das Malhas e situada em um dos extremos do Estado.

Pela primeira vez, a cidade de Ouro Fino terá um Major no comando sendo
designado para tanto o Major Márcio Coelho, que comandará a nova estrutura
sendo o Capitão Lages seu Sub Comandante. Todas as suas repartições
administrativas da Polícia Militar como Recursos Humanos, Investigações Internas,
Licitações, Divulgações e Comunicação, já estão montadas.

Na solenidade, onde Major Marcio Coelho assumiu o Comando da unidade, em
seu discurso comentou “A instalação da 12ª Cia PM Ind é resultado de uma ação
de comando pensada, analisada e devidamente planejada refletida pela preocupação
do comando com o fortalecimento das cidades do Sul de Minas”. 

Com esta Companhia Independente instalada em Ouro Fino, as cidades de Borda
da Mata, Monte Sião, Jacutinga, Inconfidentes, Bueno Brandão, Albertina, Munhoz
e Tocos do Moji, passam a fazer parte de uma nova Unidade com status de Batalhão,
deixando de serem subordinadas ao 20º Batalhão da Polícia Militar em Pouso Alegre
e estando subordinadas diretamente a 17ª Região de Polícia Militar.

Militares de Borda da Mata
participam de Mega Operação

na cidade de Jacutinga
No dia 04 de Março, vários Policiais Militares de Borda da Mata, inclusive seu

comandante Tenente Louzada, estiveram presentes na cidade de Jacutinga onde
foi desencadeada a operação Frankenstein contra o tráfico de drogas naquela
localidade. A operação contou com equipes de Jacutinga com o apoio do Helicóptero
Pégasus, Equipe de Operações Especiais, Equipe Tática, Canil, Meio Ambiente,
Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal de Itapira e Polícia Civil da
cidade, os quais desencadearam uma Mega Operação na cidade,  após um intenso
trabalho de investigação. Vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos
em diversos bairros do município de Jacutinga, com o intuito de tirar de circulação
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e crimes diversos. Ao todo cerca de
170 policiais entre militares, civis e guarda municipal, participaram da operação que
teve como resultado a prisão de vários traficantes e apreensão de drogas e armas.

Trecho urbano da rodovia MG
290 e AMG 1935 (Tocos do Moji)

é assumida pela Polícia
Rodoviária Estadual

A partir de março deste ano, o trecho urbano da Rodovia MG 290, entre os dois
portais do município, que antes era de responsabilidade do 5º Pelotão de Polícia
Militar em Borda da Mata, passa a ser de responsabilidade da Polícia Militar
Rodoviária Estadual. A mudança se deu uma vez que um projeto de lei que doava o
trecho ao município não teve prosseguimento. A partir de agora, o trecho será
incluído no Cronograma de Policiamento da Polícia Rodoviária, sendo que os
acidentes de trânsito também deverão ser atendidos por esta equipe.

Também foi assumido pela Policia Rodoviária a AMG 1935, que liga Borda da
Mata a Tocos do Mogi.

Período Intenso de chuvas causa
princípio de enchente em um

bairro da cidade
No dia 29 de março, após fortes chuvas, a PM de Borda da Mata foi procurada

por um morador do bairro Santa Terezinha o qual nos relatou que estava trabalhando
quando foi avisado que sua casa estava sendo inundada. Disse que quando chegou
a sua  residência deparou com vários móveis danificados pela água, e, com a ajuda
de vizinhos,  passou  a  tentar retirar outros moveis que ainda poderiam ser salvos.
Segundo ele, a enchente se deu devido as fortes chuvas somado a um córrego que
passa próximo a sua residência, onde este córrego não foi limpo, ocasionando o
entupimento de uma ponte existente no local.

Solenidade de inauguração da 12ª Cia PM em Ouro Fino
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2016

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 1971, 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 2016, 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 2016, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A
falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do
vencimento (22 de maio de 2016), 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 7º 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.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o
lançamento e 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 Março de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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

Memorial “Nossa Gente” homenageia os pais do Prefeito Edmundo
No dia 26 de fevereiro teve início a

exposição de fotos do Memorial “Nossa
Gente” que homenageia o Sr. Edmundo
Silva (Seu Édi) e Dona Marlene Augusto
Silva, pais do Prefeito Edmundo Silva
Júnior.

O organizador do Memorial, Antonio
Agnaldo Guimarães (Léo), presenteou
o Prefeito Edmundo com uma placa
comemorativa em referência à
homenagem aos seus pais. O Prefeito
recebeu os cumprimentos de sua esposa
Dr.ª Vanusa, da filha Aline, Secretariado
e demais funcionários presentes.

“Venha conhecer a bela história de
nossos homenageados visitando o
Memorial “Nossa Gente” que fica no hall
de entrada da Prefeitura Municipal,
funcionando de segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h”, diz Léo.

Momento da homenagem aos pais do Edmundo:

Profissionais de Enfermagem da Rede Pública
de Borda da Mata participam de Curso de

atualização no tratamento de feridas
Profissionais de Enfermagem da Rede

Pública de Saúde de Borda da Mata
participaram de um curso de atualização
no tratamento de feridas no dia 26/02/
2016 das 8h às 12h ministrado pela
enfermeira estomaterapeuta Nara
Caetano de Oliveira, onde o objetivo
principal foi  trazer conhecimentos aos
profissionais sobre os tipos de feridas e
curativos adequado para cada caso, e
das 14h às 16h dando continuidade ao
tema aconteceu um evento organizado
pela SOBEST (Associação Brasileira de

Estomaterapia) que foi  um Café
científico com pão de queijo organizado
pela enfermeira estomaterapeuta Claudia
Regina de Souza Santos que é
Coordenadora do Centro de Referência
ao paciente com Estoma Intestinal e
Urinário da Região, onde foi apresentado
um artigo de um estudo de caso
nomeado como: “ Uso  da Bota de Unna
para Tratamento de Úlceras Venosas”,
pela enfermeira estomaterapeuta Ana
Cristina da Silva, com a participação de
profissionais de municípios

vizinhos(Tocos do Moji, Inconfidentes
e São Sebastião da Bela Vista). 

Devido o crescente avanço cientifico
na área de curativos é sempre
necessária a atualização dos
profissionais possibilitando
conhecimento teórico sobre os
estágios da cicatrização de feridas
permitindo assim a escolha do curativo
adequado para cada tipo de
lesão, favorecendo o tratamento aos
pacientes melhorando a qualidade de
vida dos mesmos. 

Curso para os

Profissionais

de Enfermagem
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14ª Trilha da Torre e 3ª Edição em Tocos do Moji
A 14ª edição da Trilha da Torre

movimentou o fim de semana na cidade
de Tocos do Moji que nos dias 05 e 06
de Março recebeu esportistas desta
modalidade vindos de várias partes do
país. No dia 05/03 sábado aconteceu um
“esquenta” também chamado de

“Arrancada na Lama” no Rancho Poeira
da Estrada e atraiu grande número de
pessoas amantes desse esporte radical.
Já a tradicional largada oficial aconteceu
no domingo 06/03 a partir das 10h30 na
Avenida Joaquim Bento da Silva, onde
após as palavras de boas vindas e de

boa sorte a todos por parte do prefeito
Toninho Rodrigues e, da Benção do
nosso Pároco Pe. Léo; os motores
roncaram mais forte numa arrancada
emocionante.

Motos, Jeeps e Gaiolas percorreram
por trilhas dentre as montanhas do

nosso município e ao retornarem
seguiram ao Poliesportivo da cidade
onde foi servido um delicioso almoço a
todos os participantes do evento
esportivo. Agradecemos o apoio da
Câmara Municipal e Prefeitura, bem
como a participação intensa da Polícia

Militar objetivando a segurança e o bom
andamento do Evento. Acreditamos que
com organização e competência todos
os esportes são bem vindos em nossa
cidade. Afinal a vida também é feita de
adrenalina e desafios.

Texto: Vanderlei Carlos da Silva

Veja os principais momentos da Trilha da Torre:


