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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

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

Humor ou bullyng?
Intimidação. Acossamento. Assédio.

Insulto. Palavras da Língua Portuguesa
que podem definir o tão propalado
anglicismo “bullyng”, muitas vezes
disfarçado de piada. Causa riso, causa
popularidade ao autor. Exige raciocínio
rápido e sofisticada percepção de quem
o elabora. É preciso ser criativo e sem
compaixão para praticá-lo.

Embora tenha recebido mais atenção
há pouco tempo, o bullyng acompanha
a humanidade, com relatos desde a
Grécia Antiga, sendo a História marcada
por insulto, linchamento social e moral,
chantagem, violência psicológica e
outras formas de dominação. O mundo
sempre riu das tragédias alheias.

Hoje a questão do bullyng continua a
ser relativa a poder e a subordinação,
ligada ao conservadorismo e ao
tradicionalismo criadores de
estereótipos e responsáveis pela
discriminação de grupos e minorias.
Ainda assim, não se pode eximir a
responsabilidade da mídia, do mercado
e da moda que perpetuam e reforçam
esse sectarismo, reverberando padrões
de aparência, etnia, religião, região,
convicção, modo de vida, profissão, etc.

Temas preconceituosos estão
recorrentemente no topo dos gracejos e
anedotas propaladas nos shows “stand
up” e afins, enfraquecendo ainda mais
quem não segue tais padrões ou não
pode segui-los. Tais textos rasos
espezinham mazelas e reafirmam pré-

conceitos no palco, na plateia, no
expectador. Sem que se perceba, a plateia
ri-se da humilhação, do dedo forte na
sua própria ferida, do seu próprio
sangue escorrendo. Ri-se de seu povo,
de sua cor, de sua origem, etc.

Rir a valer é o objetivo da plateia, já
que a vida é difícil e exige momentos de
distração total e esquecimento das dores
do dia-a-dia. Para isso sempre existiu o
humor? É preciso lembrar que o humor
apresenta vários níveis de elaboração e
percepção, sendo o mais superficial
deles, o que aborda preconceitos. A
plateia displicente não percebe que o
estereótipo escrachado ali é ela própria,
e, quanto mais ela ri, mais o comediante
obtém lucro.

A sociedade tem reagido a esse tipo
de humor, classificando-o como bullyng
e utilizando-se dos Tribunais de Justiça.
Constrangimentos e insultos ao
indivíduo, ao grupo ou à minoria têm
sido tratados legalmente, gerando
suspensão de shows e programas de TV,
cortes e indenizações.

Sendo assim, há esperança de que se
abram os olhos das plateias e
expectadores antes de baterem as
palmas e que se vejam em suas mazelas,
saindo do que lhe traz humilhação e do
que compromete sua identidade.

(Maria Rita Costa Bertolaccini é
professora de Música e

Pintura em Casa do Piano)

Médico Bordamatense recebe
título de “Professor Emérito” da
Faculdade de Ciências Médicas

de Belo Horizonte

A Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte,
houve por bem agraciar o nosso
conterrâneo, Dr. Demercindo Brandão
Neto, filho do saudoso ex-prefeito Didi e
dona Geny Brandão, com o título de
“PROFESSOR EMÉRITO”. A cerimônia
aconteceu no dia 12 de dezembro de
2016, às 20:00 horas, no Auditório
Professor Paulo Emílio Tupy da Fonseca,
5º andar, do prédio daquela Faculdade.

O homenageado, médico e ilustre filho
desta terra, há vários anos é titular da
cátedra de Medicina Legal da Faculdade
de Ciências Médicas da capital mineira.
Por seus reconhecidos méritos no
exercício de tão nobre docência
universitária, conquistou respeito e
admiração do corpo docente e de seus

alunos, o que motivou a outorga do
título.

É com imensa alegria que, como seu
ex-professor no curso fundamental do
Colégio N. S. do Carmo, nos anos de
1963/1964, recebi do homenageado, por
“email”, esta auspiciosa notícia que trago
a conhecimento dos bordamatenses.

Parabéns, caríssimo Dr. Demercindo
Brandão Neto, meu prezado aluno
“Demercininho”, por tão insigne
homenagem recebida. Estes
cumprimentos são extensivos à sua
ilustre família, feliz e, com certeza,
orgulhosa, pela honraria que a dignifica
e também enriquece a cultura
bordamatense.

Borda da Mata, 27 de fevereiro de 2017.
Gustavo Dantas de Melo

2º Mutirão de combate ao mosquito
da Dengue em Tocos do Moji

A Estratégia Saúde da Família de Tocos do Moji  juntamente com o
Setor de Vigilância Sanitária e controle de zoonoses participou no dia
18 de fevereiro do 2° mutirão  de combate ao mosquito Aedes Aegypti
promovido pela EPTV Sul de Minas.

Foram desenvolvidas ações de promoção a saúde e orientações no
combate contra o mosquito com entrega de panfletos informativos e
palestras educativas.
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Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Em Belo Horizonte, prefeito de Borda da Mata
solicita diversos serviços para o município

O prefeito André Carvalho Marques, o chefe de gabinete Celso Cardoso Arruda e o diretor de

Departamento de Administração José Epaminondas estiveram em Belo Horizonte nos dias 14 e 15

de fevereiro para tratar de diversas questões relativas ao município:

Prefeitura negocia
construção de casas

populares em
Borda da Mata

O prefeito André Carvalho Marques
participou na quarta-feira, 15/02/2017, de
reunião em Belo Horizonte com o
presidente da COHAB (Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais)
Alessandro Marques, o deputado
estadual Dalmo Ribeiro e outras
lideranças para a assinatura de protocolo
de intenção para a construção de casas
populares em Borda da Mata.

Para dar andamento ao programa, a
cidade vai realizar pesquisa para levantar
a demanda das famílias e as áreas de
terrenos disponíveis. Existe o público e
uma lacuna na oferta de programa
habitacional no município desde a
construção das casas no bairro Morado
do Sol, há cerca de oito anos. Para o
prefeito André, é importante viabilizar o
acesso à casa própria às famílias de baixa
renda e possibilitar a melhoria da
qualidade de vida para o máximo de
pessoas possível.

De acordo com a COHAB, para as
famílias com o perfil de renda atendido
pelo programa habitacional do Governo
de Minas o financiamento resulta de uma
prestação que não pode exceder 20% da
renda familiar, prazo máximo de
financiamento é de 20 anos, e a taxa de
juros, de 5% ao ano.

Maior efetivo para
a Polícia Militar em

Borda da Mata

O prefeito André Carvalho Marques
se encontrou com o subchefe da
Assessoria de Relações Institucionais
da Polícia Militar de Minas Gerais,
tenente coronel Aurélio para entregar
ofício endereçado ao comandante geral
da Polícia Militar de Minas Gerais,
coronel Helbert Figueiró, em Belo
Horizonte no dia 15/02/2017 para
solicitar maior efetivo de policiais no
município, em decorrência das baixas
realizadas por conta de aposentaria e
transferências recentemente.

O aumento no número de policiais se
faz necessário no município para atender
a realidade da demanda que existe.
Atualmente são apenas 10 policiais no
5º Pelotão de Borda da Mata, com dois
homens em cada plantão.

Ampliação de
serviços da Copasa

no bairro Santo
Antônio

Em reunião na sede da Copasa em Belo
Horizonte, o prefeito de Borda da Mata
André Carvalho Marques solicitou ao

diretor de operação sul, Frederico
Delfino e ao superintendente de
concessões, Faissal Haddad, a agilidade
no serviço de ampliação da rede
tratamento de esgoto no bairro Santo
Antônio em Borda da Mata.

O bairro conta com a distribuição de
água tratada, no entanto, falta o
tratamento do esgoto para que o
descarte nos córregos e rios seja feito
da maneira correta. O Ministério Público
já acionou a Copasa para executar o
tratamento de esgoto do bairro e a
Prefeitura de Borda da Mata expressa a
preocupação com a causa e por isso
solicita agilidade da companhia na
resolução desta importante obra para a
população do bairro.

Reforço do efetivo e
viatura para a

Polícia Civil

O prefeito André Carvalho Marques
esteve na secretaria da Polícia Civil em
Belo Horizonte, dia 16/02/2017, para
solicitar ao chefe adjunto da PCMG, o
delegado Raimundo Nonato aumento do
efetivo em Borda da Mata e também mais
uma viatura para atuação no município.

Visita a Cohab

Visita a Copasa

Encontro com Gilberto Abramo  e prefeitosVisita a PMMG Visita a Polícia Civil

Posse da
presidência do

Tribunal de Contas
do Estado

O presidente eleito do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG), conselheiro Cláudio Couto
Terrão, tomou posse na noite de 15/02/
2017, em solenidade realizada no
Auditório Vivaldi Moreira, do TCEMG,
em Belo Horizonte. O mandato é para o
biênio 2017-2018.

De Borda da Mata participaram o
prefeito André Carvalho Marques, o
chefe de gabinete Celso Cardoso Arruda,
o diretor de Departamento de
Administração José Epaminondas e o
coordenador do PRB, Harley Fabiany.

Como vice-presidente, foi empossado
o conselheiro Mauri José Torres Duarte,
e como corregedor, o conselheiro José
Alves Viana, também eleitos pelo
Tribunal Pleno na mesma sessão do dia
14 de dezembro de 2016.

Investimentos na
área de esporte

Na Secretaria de Estado de Esporte, o

prefeito André pleiteou investimentos
na área no município, como materiais
esportivos e academia da saúde para os
distritos Cervo e Sertãozinho.

O prefeito, o chefe de gabinete, Celso
Cardoso Arruda e o diretor de
Departamento de Administração, José
Epaminondas acompanhados de Harley
Fabiany foram recebidos pelo chefe de
gabinete da Secretaria de Esporte, Adão
Luiz.

Encontro com
prefeitos da

região e deputado
Gilberto Abramo

O deputado estadual Gilberto Abramo
recebeu o prefeito André Carvalho
Marques, o prefeito de Careaçu, Tovar
dos Santos Barroso e o prefeito de
Heliodora, Alex Leopoldino de Lima e
firmou compromisso com a região do sul
de Minas em emendas parlamentares
para execução de obras e ações.
Gilberto Abramo é autor da emenda
parlamentar que pleiteou o calçamento
no bairro rural Barro Amarelo.

Posse da Presidência do Tribunal de Contas

Departamento Municipal de Educação
de Borda da Mata participa de

capacitação da UNDIME
A UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) promoveu nos dias 15 e 16 de

fevereiro o evento “Café com Prosa”, em que participaram gestores de vários municípios mineiros. De
Borda da Mata, participaram o diretor do Departamento de Educação, Antônio Carlos de Rezende, a
coordenadora de logística escolar, Michely Lupércia da Silva Pereira e a secretária do departamento,
Maria Leonice da Conceição Santos.

Entre as palestras e pautas abordadas, o evento tratou sobre a agenda dos primeiros 100 dias de
gestão, abordou o Plano Nacional de Educação e ainda sobre liderança e gestão da educação municipal.
O evento aconteceu no teatro do Colégio Pitágoras em Belo Horizonte.

Alunos do 6º ao 9º ano da Rede
Municipal de Borda da Mata
têm novo material didático

Os estudantes do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º) da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra de
Borda da Mata vão contar com material
didático do Sistema de Ensino Dom
Bosco no ano letivo de 2017. O material
avaliado pelos coordenadores
pedagógicos teve aprovação unânime
dos professores. Os alunos de
Educação Infantil e Ensino Fundamental

I (1º ao 5º) continuam com o material do
Sistema NAME.

Referência de qualidade em diversas
escolas pelo Brasil, a editora Pearson é
responsável pelo sistema de ensino Dom
Bosco e também pelo material da rede
NAME, já adotado pelo Departamento
de Educação do município. A licitação
do material didático para o ano letivo
2017 aconteceu em 15/02/2017.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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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

Presidente da Câmara de Borda
da Mata, Jorginho, visita

Gabinete de Deputado Ulisses
Gomes em Belo Horizonte

No dia 14 de fevereiro, esteve em Belo
Horizonte, o Presidente da Câmara dos
Vereadores de Borda da Mata, Jorginho,
que agradeceu o apoio do Secretário de
Governo, Odair Cunha e do governador
Fernando Pimentel pela destinação de
uma nova viatura para a Polícia Militar
da cidade. A entrega do veículo foi feita
em Pouso Alegre.

Na oportunidade,  ele  também
destacou que as obras de calçamento
viabilizadas através de emenda do
Deputado Ulisses Gomes foram
finalizadas, beneficiando a Avenida
João Olivo Megale no bairro Nossa
Senhora Aparecida e a Rua Benedito
Rodrigues no bairro São Judas
Tadeu.

Presidente da Câmara Jorginho e o Deputado Ulisses Gomes

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  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

A Prefeitura Municipal de Borda da
Mata reitera o compromisso assumido
com o Lar Monsenhor Pedro Cintra
desde 2014, pela Lei nº 1.845. O asilo está
vinculado ao Departamento Municipal
de Assistência Social de Borda da Mata
e recebe toda a assistência médica e
social da Prefeitura.

As doações de gêneros alimentícios,
realizadas pela população, desde o início
de 2017, têm sido recebidas como ato de
solidariedade pelo carinho e
preocupação com os idosos por parte
dos bordamatenses. Tanto as doações,
como auxílios provenientes da

Prefeitura de Borda da Mata emite nota oficial
sobre compromisso de manutenção do Lar

Monsenhor Pedro Cintra
população, têm o conhecimento e
autorização do Ministério Público,
portanto, toda e qualquer ajuda é bem-
vinda.

Como em janeiro de 2017 não havia
contratos de fornecimento de gêneros
alimentícios para o Lar em vigor, a
Administração 2017/2020 providenciou
a abertura do processo de licitação para
compra de alimentos e, com a
autorização do Ministério Público,
iniciou a campanha de doações para que
nada falte, em hipótese alguma, aos
idosos.

Existe uma intenção da Prefeitura

Municipal em ceder a administração do
Lar a uma entidade, com o compromisso
de repasse mensal de subvenção para
auxiliar na manutenção da instituição, no
entanto, enquanto essa situação não for
firmada e resolvida judicialmente, a
responsabilidade é da Prefeitura
Municipal de Borda da Mata e todos os
serviços continuam normalmente.

Qualquer mudança nesse sentido será
amplamente divulgada, aos funcionários,
aos familiares e à população,
preservando sempre o bem-estar e saúde
dos 40 idosos que moram no Lar
Monsenhor Pedro Cintra.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR
 3445-2130
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Quadra Poliesportiva do Distrito
Sertão da Bernardina  ganha cobertura

A Prefeitura de Tocos do Moji está
fazendo a cobertura da quadra
poliesportiva do Distrito do Sertão da
Bernardina. De acordo com o prefeito
Toninho Rodrigues, essa obra é para dar
mais conforto aos usuários da quadra, pois
assim mesmo em dias de chuva ela poderá

ser utilizada e também com o sol mais forte,
pois ameniza o calor.

Toninho Rodrigues informa ainda que essa
obra está sendo realizada com recursos
próprios e além da cobertura, está sendo feito
palco, banheiros, bar e depósito e colocação
de  iluminação interna. Portanto, a quadra

além da prática esportiva, poderá ser utilizada
para eventos do Distrito.  Os trabalhos
começaram no final do ano e a previsão de
entrega é de aproximadamente 60 dias.

O prefeito também diz que a próxima quadra
a ser coberta agora será a do Distrito dos
Fernandes.

Cobertura da Quadra do Sertão da Bernardina

O 5º Pelotão da Polícia Militar de
Borda da Mata recebeu um Pálio
Adventure em solenidade no dia 14/
02/2017, no 20º Batalhão da Polícia
Militar em Pouso Alegre.

Também receberam viaturas os

Polícia Militar de Borda da
Mata recebe nova Viatura

municípios de Pouso Alegre, Santa
Rita  do Sapucaí ,  Camanducaia,
Cambuí, Itajubá e Extrema. Ao todo,
30 viaturas  foram entregues.  A
ampliação da frota é uma ação do
Governo do Estado.

Na foto, os

vereadores Jair

Alvarenga e Luis

Antônio, prefeito

André, sargento

Rodirlei, vereador

Luiz Carlos e vice-

prefeito Paulo César.

Equipe Saúde da Família no
Sertãozinho em Borda da Mata

cria grupo da melhor idade
O Grupo da Melhor Idade no

Sertãozinho é uma iniciativa da
Estratégia Saúde da Família, com a
coordenação da enfermeira Nara
Caetano. As atividades recreativas
acontecem uma vez por semana (toda

quinta-feira, às 13h), na Unidade Básica
de Saúde do distrito.

As participantes confeccionam
artesanato com materiais simples como
bexiga, papel e jornal, além de bordados
e outros trabalhos manuais.

Grupo da melhor idade do Sertãozinho

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
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 33/2016

Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal 1.915/2015 LOA e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior,

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar no valor total de R$ 1.001.737,31 (Um milhão,

um mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias
do exercício corrente:

Art. 2º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito suplementar previsto no artigo primeiro, serão por excesso
de arrecadação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e anulação de dotações no valor de R$ 1.737,31,
conforme segue:

Art. 3º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 2° desta Lei até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor.

Art. 4º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de setembro de 2016.

Proposição de Lei nº 34/2016
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº 1.838/2013, abre crédito adicional especial na LOA 2016, Lei nº 1.915/

2015 e estabelece outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Edmundo Silva Junior,

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar as seguintes ações no PPA 2013/2017:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 210.414,84
(duzentos e dez mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), destinados a financiar as seguintes
dotações orçamentárias do exercício corrente:

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura do crédito adicional especial previsto no artigo segundo, será por excesso
de arrecadação no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e anulação de dotações no valor de R$ 10.414,84, conforme
segue:

Art. 4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar as dotações criadas no artigo 2° desta Lei até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor.

Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 20 de setembro de 2016.

PM realiza palestra sobre segurança
no Transporte Escolar em Bom Repouso

No dia 8 de fevereiro, na Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão, o Sargento da Policia Militar
Nilton Antônio Batista realizou uma
palestra com todos da Secretaria de
Educação do município, com o objetivo
de  orientá- los  sobre as normas de
segurança do transporte escolar, bem
como das condições dos veículos de

acordo com as normas vigentes no
CTB- Código de Trânsito Brasileiro.

 A reunião contou com a presença
do Chefe do Transporte, Douglas
Pereira de Assis, da Diretora Escolar,
Maria do Carmo Rodrigues Silva,
Conselheira Tutelar,  Paula,
professores e todos os motoristas do
transporte escolar.

Escola Estadual de Bom
Repouso recebem novos

computadores e equipamentos

O município de Bom Repouso está
sendo contemplado
com 4 computadores ,  1  projetor
e 1 impressora, beneficiando  a escola
estaduaal da cidade. Os recursos são
aplicados pelo Governo de Minas com
o objetivo de melhorar a infraestrutura
das escolas e proporcionar mais
qualidade no ensino.

Os investimentos garantirão novos
computadores e salas de informática
completas com acesso à internet para
professores e alunos. Os aparelhos
estão sendo entregues, montados e
configurados para utilização em salas de
informática e setores administrativos das
escolas.

De acordo com o secretário de Estado
de Governo, Odair Cunha, a aquisição
dos equipamentos é mais um
investimento que tem o objetivo de
qualificar o ensino no Estado. “O
governador Fernando Pimentel tem
compromisso real com a Educação em
Minas Gerais. Com estas novas
máquinas e equipamentos, nossos
alunos e professores utilizarão os
laboratórios de informática para
realizarem atividades que contribuem no
desenvolvimento do aprendizado e do
conhecimento. No nosso estado, a
estratégia para elevar a qualidade do
ensino passa pela melhoria de

infraestrutura de nossas escolas”,
pontuou.

Para o deputado estadual Ulysses
Gomes, estes equipamentos auxiliarão
no aprendizado dos alunos. “O
investimento em tecnologia é muito
importante no ensino de nossas crianças
e jovens. Com uma estrutura melhor e
mais atualizada, os alunos poderão
aprender muito mais. Esses
equipamentos fazem parte do
compromisso constante do governador
Fernando Pimentel e do secretário de
Estado de Governo, Odair Cunha, com a
Educação da nossa região”.

O Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Educação
(SEE), investiu mais de R$ 145 milhões,
em 2015 e 2016, na aquisição de mais de
45 mil equipamentos de informática para
todas as 47 Superintendências
Regionais de Ensino (SRE), Conselho
Estadual de Educação e todas as escolas
estaduais. 

Ao todo, o Governo do Estado
adquiriu 38.910 computadores, quatro
mil projetores multimídia e 3.800
impressoras, que estão em processo de
entrega, com previsão de término no
primeiro semestre de 2017. Até o
momento, todas as 47 SREs, o Conselho
Estadual de Educação e mais de 1.500
escolas já receberam os equipamentos.

 

Presidente da Câmara de
Bom Repouso solicita ao

Governador Pimentel Viatura
Policial para o seu município

No dia 15 de fevereiro, o Presidente
da Câmara de Bom Repouso, Ederson
dos Santos esteve  no 20º Batalhão da
PM em Pouso Alegre, onde foi realizada
uma cerimônia entrega de viaturas
policiais.  O evento teve  a participação
do Governador Fernando Pimentel.
“Representando nosso município e
aproveitando ocasião solicitei uma
viatura (caminhonete) para melhor
atender às demandas e também facilitar
a patrulha rural”, diz Ederson dos Santos

e acrescenta “obtive a resposta do
Governador que deverá ser
disponibilizada uma Viatura dessa para
Bom Repouso”. Ederson ressalta ainda
a dificuldade de se fazer patrulha rural
com Viatura pequena, mas a PM
continua fazendo patrulha normalmente
e a vinda desta caminhonete melhorará
ainda mais os trabalhos.

“Estejam certos que sempre estarei
pensando no bem do nosso município”,
frisa Ederson dos Santos.

Bom Repouso realiza Camponato
de Handebol e Futsal

No dia 4 de Março, no ginásio
Poliesportivo Dyrseu Benedito Garcia,
às 16h, será  a abertura do Campeonato
de Handebol e
Futsal de Bom
Repouso.

As inscrísões
estão abertas e
as equipes
in te r ressadas
poderão entrar
em contato nos
telefones:(35)99944-
9844 com Tecão,

(35)99952-1669, com Gil, ou(35)99825-
2904.

 A organização do Campeonato é da
P r e f e i t u r a
Municipal de
Bom Repouso e
amigos do
Esporte de Bom
Repouso, com o
Apoio da ACAP-
A s s o c i a ç ã o
C o m u n i t á r i a
Amigos do Povo
e Policia Militar.

Pimentel e Ederson dos Santos
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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,  27 de Fevereiro de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Rede Municipal de Ensino de Tocos
do Moji realiza implantação de Sistema

de Ensino da Editora Positivo
Com muito empenho e compromisso

com a qualidade educacional no
Município, a Prefeitura de Tocos do Moji
celebra a parceria com o Sistema de
Ensino Aprende Brasil, da Editora
Positivo. Almejando galgar excelência
no Ensino, a implantação do Sistema
Aprende Brasil, certamente contribuirá
para uma melhora significativa do
desempenho educacional no município.

Inicialmente, o Sistema compreenderá
a Educação Infantil (G4 e G5) e os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º,
3º, 4º e 5º anos).

A finalidade da implantação do Sistema
de Ensino é propiciar aos estudantes
uma educação que possibilite o amplo
desenvolvimento. Buscando atender
esse objetivo, a equipe pedagógica do
Departamento Municipal de Educação
tem sempre procurado novas
ferramentas que corroborem com os

avanços das atividades educacionais no
Município.

O Sistema de Ensino Aprende Brasil,
apresenta um material bastante afinado
com a Proposta pedagógica da Rede
Municipal de Ensino. Ele oferece um
alicerce muito significativo para o
desenvolvimento das capacidades de
apropriação dos códigos, dos conceitos
e das linguagens, por meio de reflexão,
elaboração de questionamentos,
experimentação, da expressão de ideias
e de sentimentos, sempre de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

Integrado ao Livro Didático está o
Portal Aprende Brasil, um instrumento
ligado à internet que permite o
alargamento de informações favoráveis
ao cotidiano escolar e apresenta uma
série de subsídios, como a Intranet

Pedagógica, uma página virtual
personalizada, em que poderão ser
divulgados trabalhos, eventos,
informativos, enquetes, relatos, entre
outros conteúdos específicos dessa
comunidade. Com o Portal Aprende Brasil,
aproximaremos os alunos da realidade
tecnológica que nossa sociedade está
vivenciando, com isso cooperaremos com
o letramento digital de nossa comunidade
escolar.

Foi realizada a apresentação do Sistema
Aprende Brasil aos Professores da
Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino
Fundamental, com a presença da
Professora Suzana Agnes Rosa
implantando o Sistema de Ensino.

O Departamento Municipal de Educação
de Tocos do Moji agradece imensamente
ao Prefeito Toninho Rodrigues pelo
empenho, dedicação e zelo com a
qualidade educacional em Tocos do Moji.

Apresentação

do novo

material de

Tocos do Moji

Departamento Municipal de
Obras de Borda da Mata realiza
manutenção em estradas e pontes

na zona rural do município

Diversas estradas rurais e pontes de Borda da Mata nos bairros e distritos
Cervo e Sertãozinho estão recebendo serviço de reparos e manutenção
para manter a qualidade de acesso aos moradores da zona rural.
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BRASIL
O Brasil está em crise, em decadência.
Mais será essa a recompensa?
Aos  heróis  do passado?
Que por amor a Pátria,
O seu sangue foi derramado.
Brasil!Não fique caído,
Não fique deitado.
Levanta Brasil! Levanta.
O seu povo espera e canta.
Por um Brasil, melhor.
O Brasil está em crise.
Mais nós estamos em Cristo,
Levantamos nossas vozes,
Em um só som, uma só vós.
E peçamos  a  Deus, pelo Brasil.
País de nossos pais, de nossos  avós.
O verde da Bandeira, esperança  de

um  futuro  melhor.
O amarelo, o ouro que a em nosso

País.
O azul do nosso céu.
O branco, que é a paz.
É ordem, para um futuro melhor.
Progresso, que todos  nós esperamos.
Ilha de Vera Cruz.
Terra de Santa Cruz.
Hoje Brasil, País de Jesus.
Viva o Brasil.
Maria Tereza de Jesus Sousa
Bairro Santa Cruz – Borda da Mata

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

PARA ASSEMBLÉIA
DE ELEIÇÃO DA

NOVA DIRETORIA
DO CONSELHO

MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA

CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
DE BORDA DA

MATA/MG

A senhora Evelyn Aparecida Ribeiro de
Freitas Carvalho, Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Borda da
Mata/MG, no uso de suas atribuições
legais e na forma do art. 3º da Lei
Municipal nº 1653/2010, convoca os
conselheiros e os representantes legais
de organizações da sociedade civil
inscritas neste Conselho, para a
Assembléia de Eleição da Nova Diretoria
da entidade, a se realizar no dia  29 de
março de 2017, das 14:00 às 17:00 horas,
na sede do CMDCA localizado no
Terminal Rodoviário desta cidade.
E assim, para conhecimento dos
representantes legais supracitados,  dos
interessados e do povo em geral, mandou
publicar o presente edital pela imprensa
(Jornal Tribuna Popular) e no átrio da
Prefeitura Municipal, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos.
Borda da Mata, 27 de fevereiro de 2017.

Evelyn Aparecida Ribeiro
de Freitas Carvalho

               Presidente do CMDCA

Prefeitura de Bom Repouso investe na construção de pontes no município

A Prefeitura de Bom Repouso já começou a fazer mais pontes no município, após o período das chuvas. Segundo o prefeito Messias, o trabalho continua  árduo para  dar qualidade de vida aos munícipes. Uma
ponte que está quase pronta e está sendo feita muito bem reforçada é do  bairro Cantuários. Messias informa ainda que logo termine esta ponte, a do bairro dos Brandões será construída.


