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Papa Francisco publica em sua
página do Facebook fotos da
imagem Nossa Senhora das
Graças de Bom Repouso

Nota dos vereadores de Oposição de Tocos do Moji
Os vereadores de Tocos do Moji, Alaor Rodrigues Machado, José Marcos Pereira, Salvador Leonel da Silva e Wilson José
Alves, gostariam de esclarecer a população sobre uma matéria publicada neste jornal do dia 30 de novembro 2015. Veja o
que eles e a Prefeitura dizem a respeito do empréstimo de 800 mil reais reprovado por eles.
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Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos no bairro Santa Rita em Borda da Mata
será reinaugurada no dia 13 de fevereiro
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Fala do Presidente da Rádio Ativa
FM de Borda da Mata comunicando
ao povo sua decisão de suspensão
temporária de Programas dos
Poderes Legislativo e Executivo
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Caçambas para retirada de entulhos de obra.
E para os clientes com pouco espaço em obra,
façam-nos uma consulta sobre a entrega em caçamba.
Telefone 9 9904-0435 e demais telefones das lojas
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Fala do Presidente da Rádio
Nota dos vereadores de Oposição de Tocos do Moji
Os vereadores de Tocos do Moji, nossos filhos e netos, com as reais R$321.471,36, o que daria para pagar as
Ativa FM de Borda da Mata
Alaor Rodrigues Machado, José Marcos prioridades contempladas. Um prestações de dois anos do
Pereira, Salvador Leonel da Silva e empréstimo dessa grandeza sem saber financiamento.
A Prefeitura não financiou para
comunicando ao povo sua
Wilson José Alves, gostariam de de onde viria o recurso para pagamento
esclarecer a população sobre uma traria sérios problemas para próxima construir Posto de Saúde, porque o
publicada neste jornal do dia 30 administração municipal. De nosso BDMG não financia construção de Posto
decisão de suspensão temporária matéria
de novembro 2015. “Gostaríamos de ponto de vista não é correto emprestar de Saúde.
A prefeitura não financiou para
esclarecer que frente a crise em que dinheiro com a intenção de que outra
de Programas dos Poderes
construir creche, porque o Governo
atravessa o País, não seria o momento gestão pague a conta.”
Federal possui um programa de
oportuno para que o Município de Tocos
Outro lado
construção e equipagem de creches e
do Mogi realizasse operação de crédito
Legislativo e Executivo
O Município de Tocos do Moji não os Deputados que apoiamos nas
com o fim de emprestar valores para
Em março de 2015, quando assumimos
a direção desta emissora, através deste
microfone e também pelo jornal “Tribuna
Popular”, tivemos a oportunidade de
esclarecer a verdadeira finalidade da
Rádio Ativa FM. Somos uma rádio
comunitária. E como o próprio nome
indica, sua finalidade é a prestação de
serviços à comunidade. Estes serviços
de manifesta utilidade pública são
prestados de várias formas, sempre
tendo como objetivo principal o
INTERESSE SOCIAL. Em outras
palavras, o interesse de cada cidadão,
como parte integrante da sociedade
bordamatense.
Assim, as nossas autoridades
constituídas têm o direito-dever de se
valerem da rádio para comunicar aos
cidadãos as notícias relevantes para a
população e prestar esclarecimentos aos
ouvintes, respondendo às suas
perguntas.
Nesse sentido, tanto o Senhor Prefeito
como os Senhores Vereadores têm dia e
horário estabelecidos para falar sobre as
questões e problemas que dizem respeito
ao município. Em suas falas, devem
mencionar suas ações e projetos sociais
de interesse público, esclarecendo aos
ouvintes.
Infelizmente, porém, a real finalidade
dos programas está sendo desvirtuada.
É certo que protagonistas, em suas falas,
inflamados por suas divergências
político-partidárias, passaram a desferir
ataques pessoais. Estas atitudes
ultrapassam os limites da finalidade
maior da nossa emissora. Criam um
ambiente negativo, suscitando conflitos
na comunidade entre os segmentos
políticos da população. Colocam em
risco a paz pública e a harmonia social.
A diretoria e locutores da Rádio Ativa
nada têm a ver com eventuais ofensas
pessoais praticadas por ocasião destes
pronunciamentos. Cada um é
responsável legal por sua manifestação,
nos termos da lei.
E fique bem claro que a opinião aqui
sustentada pelo manifestante é
exclusivamente pessoal e de sua inteira

responsabilidade, devendo responder
por eventuais excessos de linguagem
praticados.
Finalmente, caros ouvintes, esta
ressalva é muito importante e
necessária, estabelecendo parâmetros
para atuação futura. Os manifestantes
podem divergir em suas opiniões, o que
é próprio do regime democrático. Cada
pessoa tem o seu ponto de vista. Mas o
entendimento desta Diretoria é que o
cavalheirismo, a cortesia e o respeito à
pessoa humana devem pairar acima das
divergências partidárias. Esta é a
conduta ética indispensável que deve
nortear todo aquele que venha a
utilizar-se do horário gratuito desta
Rádio, para apresentar seus planos e
projetos sociais.
Estamos às vésperas das eleições
municipais de 02 de outubro. A paz social
é deveras importante neste ano político
e temos o dever de contribuir para a
tranqüilidade do pleito eleitoral. Apesar
das diferenças e diversidade de
partidos, acreditamos que todos eles
buscam o bem comum das famílias
bordamatenses.
Em vista do exposto, por ora
entendemos
que
o
melhor
posicionamento da Diretoria da Rádio
Ativa Comunitária é a de adotar imediata
medida cautelar de suspensão
temporária dos programas cedidos aos
Poderes Executivo e Legislativo. Após
as eleições, estes programas voltarão
normalmente ao ar.
Evidentemente, aguardamos as
determinações da Justiça Eleitoral
quanto ao horário político dos partidos,
dentro do calendário eleitoral.
Contamos
com
a
elevada
compreensão das autoridades e
ouvintes da emissora, na certeza de que
estamos adotando a medida preventiva
mais adequada à pacificação dos
espíritos e preservação da harmonia
social.
Borda da Mata, 01 de
fevereiro de 2.016.
Gustavo Dantas de Melo Presidente
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Telefones:3445-1177

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG
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Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.

investimento em calçamento de estrada
rural.
Para ser realizado um empréstimo, o
primeiro passo é saber de onde virão os
recursos para pagamento, devendo ser
apresentado um estudo minucioso sobre
o assunto. Fazer um empréstimo de R$
800.000,00 sem informar de onde sairão
os recursos para pagamento e ainda para
calçar estradas rurais, poderia
comprometer as finanças municipais.
Quanto ao calçamento entre Tocos do
Mogi e Distrito dos Fernandes, bem
como trechos do Distrito do Sertão da
Bernardina, queremos deixar claro que
não somos contra a obra e sim o meio
utilizado.
Caso tal empréstimo tivesse o objetivo
de construção de Creche ou Posto de
Saúde ou ainda calçamento de vias
urbanas, dentre outros investimentos
que entendemos prioritários, seríamos,
com certeza favoráveis, mesmo com o
comprometimento da próxima
administração.
Nunca seremos contra a população de
Tocos do Mogi. Queremos sinceramente
uma Cidade melhor para deixar aos

tem nenhuma dívida com instituições
financeiras, bem como mantém
rigorosamente pago todos os seus
compromissos com o funcionalismo
público, com o INSS, com seus
fornecedores e prestadores de serviços.
O empréstimo de R$800.000,00 que
seria feito junto ao BDMG, com juros
subsidiados, com um ano de carência e
mais seis anos para pagar,
comprometeria apenas em torno de
1,5%(um e meio por cento) do orçamento
anual, o que não traria nenhuma
dificuldade para a Administração
Municipal pagar referido empréstimo.
Além do mais, a capacidade de
endividamento do Município, de acordo
com a legislação pertinente é de
R$12.000.000,00(doze milhões de reais),
sendo que o Município estaria
utilizando apenas 6,7%(seis virgula sete
por cento) da sua capacidade de
endividamento.
Para se ter uma ideia da facilidade com
que a Prefeitura pagaria referido
empréstimo, salientamos que apenas em
aplicações financeiras no ano de 2015 o
Município recebeu a importância de

eleições de 2014, estão trabalhando para
destinar creche para o nosso Município
a custo zero.
É normal os órgãos públicos terem
dívidas, pois o Governo Federal deve
trilhões ao mercado financeiro; o
Governo Estadual deve bilhões às
instituições de crédito. Tanto é normal
que tomamos posse em 01-01-2013,
encontramos dívida no valor de
R$145.627,18, junto ao Banco do Brasil
(Programa Provias), referente a
financiamento de máquinas, que foram
pagos R$91.974,96, em 2013 e
R$53.652,06, em 2014.
Finalmente, entendemos que toda a
população do Município deve ser
beneficiada com os recursos públicos,
inclusive a população do meio rural, que
tanto contribui para gerar empregos e
riqueza para o Município.
Por último, cabe salientar, que mais
de 90% das vias urbanas estão
pavimentadas e cabe ao executivo
municipal definir suas prioridades,
dentro do princípio da harmonia e
independência dos Poderes Executivo e
Legislativo.

Campanha da Fraternidade
Casa comum, nossa responsabilidade
Quero ver o direito brotar como fonte
e correr a justiça qual riacho que não
seca” (Amós 5,24). Eis o desejo de Deus,
pela boca do Profeta Amós. E isso é
possível? Sim, é possível! Deus nos
criou, criou a Mãe Terra capaz de
alimentar todos os seus filhos, e com
saúde. Parece-me que nós, pessoas,
estamos vivendo contra a lógica da vida:
não cuidamos do mundo, nossa casa
comum, não cultivamos o jardim de Deus.
Neste ano de 2016, celebramos uma
Campanha da Fraternidade Ecumênica,
com o tema “Casa Comum: nossa
responsabilidade” e o lema “Quero ver
o direito brotar como fonte e correr a
justiça qual riacho que não seca”. O
objetivo geral desta Campanha da
Fraternidade é “assegurar o direito ao
saneamento básico para todas as
pessoas e empenhar-nos, à luz da fé, por
políticas e atitudes responsáveis que
garantam a integridade e o futuro de
nossa Casa Comum” (TB, 26).
O saneamento básico é um direito
humano fundamental, e requer a união
de esforços de todos; inclui os serviços
públicos de abastecimento de água, o
manejo adequado dos esgotos
sanitários, das águas pluviais, dos
resíduos sólidos, o controle de
reservatórios e dos agentes
transmissores de doença (TB, 32).
Alguns dados para você se
sensibilizar, buscar mais informações e
criar novos hábitos:
– O maior problema do saneamento
básico, hoje, é a fome;
– Uma criança morre a cada 2,5 minutos
por não ter acesso à água potável, por
falta de redes de esgotos e por falta de

higiene;
– 18% da população brasileira ainda
não têm acesso à água tratada. Mais de
100 milhões de brasileiros não possuem
coleta de esgotos;
– No mundo, um bilhão de pessoas
fazem suas necessidades a céu aberto;
– Na América Latina, as pessoas têm
mais acesso aos celulares do que aos
banheiros.
O saneamento básico não é um
detalhe na vida. É necessidade
imperativa para que nós, filhos de Deus,
possamos ter a vida saudável que Deus

quer para todos. Por isso, nosso Papa
Francisco insiste tanto no direito aos
três “T”: terra, trabalho e teto.
A Campanha da Fraternidade 2016
propõe um olhar mais amoroso para o
planeta e para a natureza, criando assim
uma consciência fraterna e lembrando
que nossos recursos são limitados e
precisamos cuidar bem deles para que
possamos viver bem. Cuidemos do
ambiente e das pessoas!
Dom João Inácio Müller – Bispo da
diocese de Lorena(SP)

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

JC Contabilidade

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

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Av. Alvarina Pereira Cintra,45
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão Pouso Alegre - MG
Tel.:3425-3500

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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População de Borda da Mata não atende
chamado da Vigilância em Saúde para participar
de mutirão contra mosquito Aedes Aegypti
No dia 30 de janeiro, em parceria com
o jornal EPTV Sul de Minas, a
Vigilância em Saúde de Borda da Mata
fez um mutirão de Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

A Vigilância de Saúde lamenta que
infelizmente mais uma vez esta luta foi
somente dos funcionários da saúde,
pois apesar dos vários meios de
comunicação, chamando a população
para participar, ninguém da

comunidade esteve presente.
“Essa luta tem que ser de toda
comunidade, senão o mosquito não
será vencido e as consequências são
muito graves”, alerta a Vigilância em
Saúde.

Campeonato de Futebol Society no
Bairro Paredes em Tocos do Moji
No dia 21 de fevereiro terá
início de mais um
campeonato de futebol
society no bairro Peredes
em Tocos do Moji. Serão
oito participantes e a final
está prevista para o dia 10
de abril.
Tabela do Campeonato
Bairro Paredes
Times participantes: Caetanos, Raiza,
Paredes, Tocos do Moji, Mogi,
Espraiado, Russo e Xandi.
Jogos
Dia 21/02 – Grupo A
10h15 – Caetanos X Raiza
11h15 – Paredes X Tocos do Moji
Dia 28/02 – Grupo B
10h15 – Mogi X Espraido
11h15 – Russo X Xandi
Dia 06/03
10h15 – Paredes X Caetanos
11h15 – Tocos do Moji X Raiza
Dia 13/06
10h15 – Russo X Mogi

Mobilização
feita pelos
Funcionários da
Saúde de Borda
da Mata contra
o mosquito
Aedes Aegypti

Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos no bairro Santa Rita em Borda da Mata
será reinaugurada no dia 13 de fevereiro
A Prefeitura de Borda da Mata vai
reinaugurar no dia 13 de fevereiro a Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos totalmente reformada e ampliada e
ainda com uma quadra poliesportiva
coberta.
A Escola do bairro Santa Rita é a primeira

escola sustentável do Sul de Minas,
escola que possui um aproveitamento da
iluminação solar, aquecimento solar,
produção de energia fotovoltaica.
O material escolar de primeira qualidade
já está na escola.
Segundo o Prefeito Edmundo Silva

Escola Professora Diva Ribeiro dos Santos no bairro
Santa Rita ampliada e totalmente reformada

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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11h15 – Xandi X Espraiado
Dia 20/03
10h15 – Raiza X Paredes
11h15 – Tocos do Moji X Caetanos
Dia 27/03
10h15 – Espraiado X Russo
11h15 – Xandi X Mogi
Semifinais
Dia 03/04
10h15 – 1º do Grupo A X 2º do Grupo B
11h15 – 1º do Grupo B X 2º do Grupo
A
Final
Dia 10/04
11h15 – Vencedor do jogo 1 X
Vencedor do Jogo 2
Regras:
O jogador de uma equipe não poderá
jogar para outra equipe.
Tolerância de 15 minutos de atraso
para início da partida.
A taxa de 150 reais será cobrada no
primeiro jogo.
Organização: Izael Bento de
Souza(Nem)

Papa Francisco publica em sua
página do Facebook fotos da
imagem Nossa Senhora das
Graças de Bom Repouso
A página oficial no Facebook do Papa
Francisco publicou no dia 09 de
fevereiro, quatro fotos da imagem de
Nossa Senhora das Graças de Bom
Repouso e em apenas 12 horas teve 15
mil curtidas e quase 2000
compartilhamentos.. Junto com as fotos,
foi escrita esta mensagem abaixo:

“Imagem gigante de Nossa Senhora
das Graças em Bom Repouso, Minas
Gerais. A imagem de Nossa Senhora das
Graças tem 17 metros de altura mais 3
metros do alicerce da santa. Ela foi
construída em 2001 e é uma das maiores
imagens da santa no Brasil.”
Fonte: google imagens.

Júnior, os investimentos superam um
milhão de reais e convida toda a
população para inauguração. “Venham
conhecer mais uma Escola dentro do
“Projeto Escola Modelo” que
implantamos no início da nossa primeira
gestão”, diz Edmundo.

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Manutenção de
estradas rurais
em Bom
Repouso
O município de Bom
Repouso continua firme na
manutenção das estradas
rurais. Diversos bairros estão
recebendo melhorias, com
destaque para este mês de
janeiro nos bairros dos Rosas,
Campo Alegre, Alto do Serro
e Boa Vereda de Cima, onde
divide o município com o de
Bueno de Brandão.
Fotos: Ederson dos Santos

Alto do Serro

Campo Alegre

Boa Vereda de Cima

Estrada bem conservada

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

A Estrela
de Sua
Saúde!!!
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Entrega rápida atendimento a domicílio
medicamentos - perfumaria descontos e promoções e
condições especiais de
pagamento.

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311
Bairro Rosas
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Carnaval em Tocos do Moji é sucesso absoluto
em parceria do Poder Público com o Setor Privado
Para iniciar oficialmente o ano de 2016,
nada melhor que cair na folia de uma das
festas mais tradicionais do povo
brasileiro. Dessa forma a cidade de
Tocos do Moji acolheu milhares de
foliões que se divertiram ao som das
Marchinhas que neste ano encontrouse mais próximo ao público contagiando
a todos.
Após a abertura oficial pelo prefeito
Toninho Rodrigues, foram quatro noites
de pura diversão onde moradores e
visitantes curtiram as tradicionais
Marchinhas brilhantemente executadas
pelos “Turrões”; seguido todas as
noites pelo som contagiante da Banda
“Luxus”, a qual interpretou vários
ritmos, desde o sertanejo ao delicioso

suingue das músicas baianas.
Durante o dia uma pausa para o
descanso, além de um delicioso banho
em nossas belas cachoeiras do
município. Já domingo 07/02 durante a
tarde a alegria se voltou para o já famoso
“Jogo das Piranhas”, já a noite, antes
do show houve arrastão do povo
seguindo a “Bandinha”.
Na segunda à noite 08/02, o Bloco
“Chuchu Beleza” trouxe para a avenida
a “alegria do circo” num maravilhoso
desfile, contagiando a todos com belas
fantasias e carros alegóricos
esplendorosos.
Agradecemos a todos que direta ou
indiretamente estiveram envolvidos
neste grande evento, cuja organização

Fotos retiradas das Redes Sociais e Prefeitura de Tocos do Moji

ocupou ponto central. À Prefeitura e
Câmara Municipal, além da Polícia Militar
pelo incondicional apoio. Lembrando é

claro que o sucesso de qualquer evento
encontra-se na interação entre o poder
público e população em geral. A final a

Principais
momentos do
Carnaval de
Tocos do Moji

coletividade é o segredo do sucesso.
Texto: Vanderlei Carlos da Silva
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morre ao chocar-se em um
poste na “curva da morte”
No dia 30 de janeiro, por volta das 18h, a PM de Borda da Mata foi solicitada a
comparecer na MG 290, local conhecido como “curva da morte”, onde acabara de
ocorrer um acidente de trânsito envolvendo um motociclista. No local depararam
com condutor caído no acostamento próximo a um poste, sendo de imediato
acionado o serviço de emergência, o qual compareceu ao local e constatou que o
condutor já estava sem vida. Segundo relato de transeuntes, o condutor perdeu o
controle de direção da motocicleta na curva vindo a chocar-se contra um poste.
Posteriormente, esteve no local do acidente o proprietário da motocicleta alegando
que havia emprestado para o condutor/vitima o qual era inabilitado, sendo que, por
este motivo, o proprietário foi preso e teve sua CNH recolhida.

Menor é preso após roubar
um estabelecimento comercial

No dia 04 de fevereiro, por volta das 13h30, a PM de BORDA DA MATA foi
acionada via 190 pela balconista estabelecimento comercial “LILI RO”, a qual alegou
ter sido vítima de Roubo. Segundo a vítima, dois autores adentraram no local,
sendo um deles de posse de um objeto semelhante à uma arma de fogo, levando
aproximadamente R$ 75,00 em espécie. De posse de todas as informações, inclusive
das imagens do sistema de monitoramento, a equipe composta pelos militares
Tenente Louzada, Cabo Junqueira, Cabo Marcelo e Soldado Costa iniciaram intenso
rastreamento aos autores, os quais já haviam sido reconhecidos. Durante
rastreamento, os autores foram avistados em um milharal no bairro Santa Cruz, e ao
ser dado ordem de para que ambos se deitassem no chão, os mesmos evadiram em
desabalada carreira dentro da referida plantação. Em continuidade ao rastreamento
um dos autores foi localizado em sua residência, juntamente com a quantia de R$
75,00. Diante do fato foi dada voz de apreensão em flagrante ao menor infrator, o
qual confirmou o roubo e acrescentou que seu primo seria o outro autor, entregando
ainda um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Menores são presos na
tentativa de furtar uma
motocicleta no centro da cidade
No dia 10 de fevereiro, por volta das 4h da manhã, a PMParte superior do formulário
de Borda da Mata, durante patrulhamento deparou três menores infratores
empurrando uma motocicleta HONDA de cor preta, sendo que ao avistar a viatura
saíram correndo entrando em um matagal. Durante rastreamento, os menores foram
localizados escondidos no matagal, sendo estes conduzidos até o Pelotão da Polícia
Militar para averiguação do ocorrido. Neste interim, o proprietário da motocicleta
procurou a PM e alegou que havia deixado sua motocicleta estacionada próximo ao
POSTO CENTRAL por volta das 17h e ao retornar notou que a mesma havia sido
furtada. Diante o exposto, os menores foram apreendidos e a motocicleta recolhida
ao pátio do guincho para posterior restituição ao seu proprietário.

POLÍCIA MILITAR - 190
ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

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

Telef
one:(35)9992-1437
elefone:(35)9992-1437
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 verdadeiro vencedor é aquele que mesmo nos momentos de
dificuldades jamais desiste dos seus objetivos e enfrenta o sofrimento de
cabeça erguida, sabendo que mais a frente a grande vitória chegará.”
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Formatura – Administração de empresas

No dia 1º de fevereiro, Analu Serapião de Brandão Siqueira formou-se em Administração de Empresas pela
Univás em Pouso Alegre. A solenidade de colação de grau aconteceu no anfiteatro de Medicina. “Uma
emoção sem fim, obrigada aos meus familiares e amigos pela presença, pai sua presença fez a diferença
nesse momento importante obrigada por estar do meu lado, a minha guerreira Santa Serapiao minha mãe
por brilhar do meu lado com sua sabedoria e conselhos, a minha pequena Ayra Kamilly Brandão Siqueira
Brandao por se fazer presente sempre em minha vida e ao meu marido Marcelo Siqueira por cuidar de mim
e não desistir do nosso amor. Fiquei muito emocionada com a presença de todos: Tia Shirley Serapião,
prima Edaiane Serapiao, sogra Lúcia, irmã Alessandra Serapiao Brandão e aos queridos afilhados Crislaine
Fraga, Betão e Olívia. Foram quatro anos difíceis, mais tenho a certeza que o meu crescimento profissional
e pessoal fez a diferença, as minhas amigas de Faculdade Iana Paula Rossi, Suyla X Geonei, Ana e Thaís,
obrigada vou sentir saudades de tudo que vivemos juntas”, agradece emocionada Analu.
Parabéns pela sua formatura, mais uma conquista de muitas que virão em sua
vida e muito sucesso na sua carreira profissional!!!

Governador de Minas entrega 105 carros
para a Saúde no Sudoeste do Estado e
destaca protagonismo dos prefeitos na
solução de problemas e Borda da Mata
é uma das cidades contempladas
O governador Fernando Pimentel
entregou no dia 03 de fevereiro em São
Sebastião do Paraíso, 105 veículos para
serem utilizados na assistência à saúde,
entre os quais 20 ambulâncias. Borda da
Mata, representada pelo Secretário de
Administração, Célio Cabral foi uma das
cidades que recebeu um veículo Fiat
Pálio.
Os veículos beneficiarão 64 prefeituras
da região e cinco entidades não
governamentais do Território,
perfazendo um total de 68 municípios
contemplados, e contaram com
investimento de R$ 4,5 milhões do
Tesouro do Estado. A ação faz parte do
programa de Doação de Veículos para
atenção à saúde da população dos
municípios mineiros, provendo serviços
assistenciais.
Ao lado dos secretários de Estado de
Governo, Odair Cunha, e da Saúde,
Fausto Pereira dos Santos, Pimentel
destacou o protagonismo dos prefeitos
para encontrar soluções para os
problemas mais próximos da população
mineira.
“Nesta guerra que a gente enfrenta

para construir o bem público, para
construir um futuro melhor para Minas
Gerais e um presente melhor para todos
nós, quem está na linha de frente são os
municípios e seus prefeitos”, afirmou,
prestando
homenagem
“aos
companheiros dos poderes municipais”.
Clima de harmonia
Pimentel voltou a destacar a
importância do trabalho e da união entre
os Três Poderes no Estado para
enfrentar a crise econômica. “Nós não
vamos vencer a crise falando mal dos
outros níveis de governo. Nós não
vamos vencer a crise criticando esse ou
aquele que já passou pelo governo ou
que vai passar por ele um dia, colocando
pedras nos caminhos dos outros. Nós
vamos vencer a crise sendo solidários
uns com os outros, trabalhando,
olhando para frente, diminuindo o
tamanho do retrovisor. Nós não temos
que olhar para trás, nós temos que olhar
para a frente. E, à frente, temos
problemas, mas temos, também, um
futuro muito bonito. Minas Gerais é um
Estado que dá exemplo para o Brasil”,
disse.

Segundo o governador, Minas Gerais
é um exemplo para o restante do país em
termos de diálogo e parceria entre
instituições. “Hoje, nós vivemos em
Minas Gerais, embora com muita
dificuldade financeira e orçamentária, um
clima político de extrema conciliação com
a Assembleia Legislativa, com a bancada
federal, com o Poder Judiciário e com o
Ministério Público, que cumpre a sua
função de fiscalizar o Executivo, mas tem
sido solidário conosco quando a causa
pública chama para alguma demanda
maior”, completou.
Beneficiados
Além de prefeituras, receberam veículos
a Associação do Hospital São Francisco
(Cabo Verde), Santa Casa de Misericórdia
(Caldas), Fundação Hospitalar
(Paraguaçu), Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Passos) e Sociedade
Beneficente Waldemar Miguel (Serrania).
“Fico feliz por representar o prefeito
Edmundo, obrigado Odair Cunha, Ulisses
Gomes e Fernando Pimentel, por
reafirmarem o compromisso com Borda da
Mata. Um presente para nossa
população”, frisa Célio Cabral.

E D I TAL
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 Fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

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

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

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 17
18
1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

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

Entrega do carro
pelo Governador
em São Sebastião
do Paraíso

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

Iluminação da Avenida João Olivo Megale
em Borda da Mata está sendo concluída

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

A Prefeitura de Borda da Mata está concluindo as obras de
iluminação da Avenida João Olivo Megale colocando postes,
iluminação com braços longos e vapor de sódio. O trecho
que está sendo terminado é no sentido centro a imagem do
Cristo Ressuscitado, começando em frente a Oficina Galcar.
Além desta iluminação, a Prefeitura também licitou mais
250 braços longos com luzes a vapor de sódio de 150 para
serem substituídos em diversas ruas. O Prefeito Edmundo
Silva Júnior pede a população que onde as ruas ainda
possuem lâmpadas de mercúrio e braços curtos que vá até a
Prefeitura e faça o cadastro para que possam ser trocadas,
pois a intenção é melhorar a iluminação de toda a cidade.

Sinal em HD da EPTV em Borda da
Mata só falta autorização da Anatel
O sinal da EPTV em HD ainda não está chegando as residências de
Borda da Mata, mas a Prefeitura informa o motivo por que isso está
acontecendo. Segundo o prefeito Edmundo Silva Júnior os equipamentos
estão instalados normalmente lá onde ficam os repetidores e a EPTV deixou
funcionar 15 dias em período experimental, mas agora para entrar em
definitivo, a emissora precisa de uma autorização da Anatel, o que já está
sendo providenciado e o Prefeito espera que volte o mais rápido possível.
Outra notícia boa, é que a Record também já solicitou a Prefeitura e a
Anatel para instalar o sinal HD em Borda da Mata. “Vamos aguardar, mas
se Deus quiser, em breve teremos esses canais digitais em nossa cidade”,
diz Edmundo.

“Inovação distingue um líder
de um seguidor.”
Steve Jobs

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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Carnaval de Borda da Mata tem cinco noites animadas com desfiles e shows
O Carnaval de Borda da Mata em
2016, mais uma vez, foi muito
movimentado. Embora, não tenha um
show que atraísse pessoas da região
inteira, não faltaram turistas nestes
cinco dias. A programação foi intensa e
por isso, o grande movimento na
cidade.
A realização do Carnaval foi por
conta da Prefeitura que contou com o
apoio da Rádio Ativa e da Polícia Militar
e a Coordenação e Produção Artística
ficou por conta dos Blocos Locomotiva
da Alegria, Caminho do Mé, Bloco
Rural, Maria Sapatão/João Bigodão,
Fotos retiradas das Redes Sociais

Corneteiros e Bloco da Chita.
Todos os dias, a Banda de Marcinhas
Morofaia animava os foliões no Coreto
e logo após tinha Samba da Locomotiva
na Tenda do Samba e cada dia desfilava
um ou mais blocos, com destaque para
o Locomotiva da Alegria que durante
todo ano se prepara para entrar na
Avenida e este ano, trouxe um imenso
Trio Elétrico que agitou a multidão.
Além
desses
eventos,
o
encerramento da noite era no palco
central com shows de diversos artistas
e Bandas. Dia 05 – Ediana Maskaro;
Dias 06 e 08 – Juliana Campos; Dia 07

– Banda Txai; Dia 09 –Banda Candiera.
A organização do Carnaval agradece
todos os envolvidos para a realização
deste evento e espera ter alcançado as
expectativas do público, tanto
bordamatense, como visitantes.
A cantora bordamatense Juliana
Campos, na sua rede social, fez um
agradecimento sobre como foi o seu
Carnaval:
“E o meu carnaval foi assim - muita
música, alegria, animação, folia,
amizades,
companheirismo,
profissionalismo e muita cor e brilho.
Meus agradecimentos: à Deus,

Confira os principais flashes do
Carnaval de Borda da Mata:

primeiramente, aos queridos
contratantes - Bloco Caminho do Mé,
à Prefeitura de Borda da Mata, na
pessoa de meu amigo Célio Cabral, à
toda equipe Bloco do Urso, em especial
Daniel Souza, a toda galera
maravilhosa que dançou, cantou,
pulou, curtiu e se entregou à nossa
Batukada...
Aos meus queridos músicos, sem
vocês tudo isto não teria acontecido...
Rodolfo Guilherme, Paulinho Pankeka,
Robson Ganhara, Nilton César, Fagner
Oliveira, Diego Neri, Sandro Nogueira,
Beto Ferrari... aos dançarinos Geron e

Lilian...ao meu amigo e Técnico Thiago
Souza, à Tia Márcia pelos lindos
penteados.... Um beijo e ano que vem
estamos firmes...”
Entre os inúmeros agradecimentos
nas redes sociais feitos por um dos
idealizadores do Bloco Locomotiva da
Alegria, Poli Brandani, ele concluiu:
“Que noite memorável, inesquecível
ver a multidão sendo conduzida em
cordão pelas ruas e praças de nossa
cidade, queridos locomotivos e afins,
bem vindos aos Carnavais de cordão
e blocos independentes. Isso é
carnaval de verdade!!!”

