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Definida a empresa que vai asfaltar a estrada de Tocos do Moji a Borda
 da Mata e a previsão é que dentro de 60 dias as obras sejam reiniciadas

A empresa Vilasa Construtora Ltda. venceu a licitação no valor de R$20.501.851,12 para
 terminar o asfalto de Tocos do Moji e o trecho de Albertina a Jacutinga. Página 4

Governador Anastasia encaminha pedido dos prefeitos para asfaltar Borda da Mata
a Senador José Bento ao Departamento de Estrada de Rodagem de Minas(DER)

Inauguração da reforma e ampliação da Escola
Municipal Antônio Marques da Silva no bairro Santa
Cruz em Borda da Mata reúne autoridades e moradores

Escola do
bairro Santa

Cruz e o
descerramento

da placa
comemorativa

Página 10

Loteamento Nova Aurora
em Bom Repouso recebe

calçamentos em várias ruas
Uma das ruas

calçadas no
Loteamento Nova

Aurora. O
próximo a receber

o benefício é o
Loteamento

Cruzeiro.
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Edmundo e Anastasia Anastasia e FlávioPágina 9

“Tocos do Moji
perde um

Companheiro!”
Página 2

Zé Quinzinho

1.100 motos e 200 jipes e gaiolas participam
da 10ª Trilha da Torre de Borda da Mata

Equipes de
Organização e

Apoio e
momentos
antes da
largada
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Prefeito Edmundo diz que
problema da água no
Distrito do Cervo será
solucionado em poucos dias

Mas ele afirma, ainda, que
muitas outras coisas foram

realizadas no Distrito
Página 10



   TRIBUN A POPULAR2

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

TRIBUNA
 POPULAR LTDA

Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação, Fotografias, Diagramação

e Composição:
Antonio Donizete de Sousa

Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo

necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias pagas
serão identificadas como Informe Publicitário.

Prazo para entrega de material

 a ser publicado: Dias 08 e 22

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 -29
Março                   15 - 30
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)

Informa que já está atendendo na sua Clínica
de Cardiologia em Borda da Mata.

Na RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948

Câmara Municipal de Borda
 da Mata concede Medalha

Cidadania ao Jornal Tribuna
Popular pelos seus 15 anos
de circulação ininterrupta

No dia 20 de março, a  Câmara
Municipal de Borda da Mata, em
reunião ordinária, concedeu ao Jornal
Tribuna Popular, a medalha de honra
ao mérito através de projeto de decreto
legislativo por indicação do vereador
Quirino  Zé do Povo. A medalha
cidadania, como é chamada, é uma
honraria conced ida pelo  poder
legislativo aos cidadãos ou empresas
que prestam, ou  que prestaram
relevantes serviços a comunidade. O
vereador disse durante a sessão: “Cabe
destacar que, o agraciado, desde longa
data presta um benefício de valor
inquestionável, que é o de informar, e a
informação é, sem sombra de dúvidas,
um serviço de relevância  da qual
nenhum cidadão pode ser privado. É
de suma importância ressaltar ainda
que, o veículo de comun icação
intitulado Jornal Tribuna Popular, vai
além de nossas fron teiras, com
abrangência em outros três municípios
e tem uma fiel periodicidade o que lhe
confere a credibilidade não só pela

sociedade civil como também pelos
poderes constituídos, isso graças a sua
seriedade. E ainda um site muito bem
organizado e visitado, levando o nome
de nossa cidade por todo o mundo,
através da internet”

Segundo o vereador Quirino,  a
medalha  será en tregue em da ta
oportuna.

O jornal Tribuna Popular agradece
esse reconhecimento da Câmara e isso
nos motiva ainda mais a continuar
prestando esse serviço de comunicação
à população que, graças a Deus, tanto
a população  quanto os Poderes
constituídos, como disse o vereador, são
os principais responsáveis pelo alcance
de 15 anos de trabalhos ininterruptos.
Essa Medalha eu dedico à todos meus
colaboradores, sem exceção. Muito
obrigado à todos. A Medalha não é
somente do Tribuna Popu lar, é
principalmente de vocês.

Antonio Donizete de Sousa
Jornalista

Estação de Tratamento de Água do Distrito
 dos Fernandes recebe Floculador Decantador

A construção da Estação de Tratamento
de Água do Distrito dos Fernandes
encontra-se a todo vapor. 

No dia 13 de março, parte dos
equipamentos da construção e
acabamento da tão esperada Estação de
Água, que irá atender a antiga
reivindicação dos moradores do Distrito
dos Fernandes,  foi entregue no canteiro
de obras. 

A ETA recebeu o  Floculador Decantador
que já está sendo instalado  no local.

O Prefeito Antônio Rosário, o Vice-
Prefeito Ademir Cantuária e o Presidente
da Câmara de Vereadores Virgínio Batista
Pereira Neto e o vereador Daniel
escoltaram  pessoalmente  até onde está
sendo construída a Estação de Tratamento
de Água.

“Não é uma obra eleitoreira, mas sim,

uma promessa que fiz para comigo mesmo
no início do meu mandato de acabar com
este pesadelo de falta d`água e realizar o
sonho das águas límpidas que a
comunidade dos Fernandes reivindica e
merece, uma questão de honra”,  enfatiza
o Prefeito e acrescenta “agradeço ao
Deputado Bilac Pinto, por ter nos
ajudado a cumprir esse sonho  da
população local.

Estação de Tratamento de Água do
Distrito dos Fernandes

Prefeito de Tocos do Moji
participa de a Assembleia

Geral Ordinária da Associação
dos Amigos do Caminho

da Fé em Andradas
Depois de oito anos como Presidente do Conselho Deliberativo,

 essa foi sua última Assembleia como Presidente
No dia 16 de março, aconteceu a

Assembleia Geral Ordinária da
Associação dos Amigos do Caminho da
Fé, na cidade de Andradas.

O Prefeito de Tocos do Moji  e
Presidente do Conselho Deliberativo,
Antonio Rosário Pereira, esteve presente
no evento que contou com a presença
de diversos representantes das cidades
que compõem o Caminho da Fé, inclusive

foi coordenada pela Diretora Presidente
da Associação, Odete Loro Boscariol e
o vice-presidente, Padre Antonio Fraçon,
da Basílica de Aparecida.

O prefeito Antonio Rosário aproveitou
a oportunidade para se despedir  e
agradecer pelos oito anos em que foi
Presidente do Conselho, já esta era a
última Assembleia que ele participaria
como Presidente.

Prefeito Antonio Rosário com
outras autoridades em Andradas

Tocos do Moji perde um Companheiro!
José Maria da Silva, o popular “Zé

Quinzinho”, foi uma pessoa acolhedora
no sentido mais profundo que este
adjetivo possa representar. Sua prática
de bondade não se resumia em apenas
ressaltar teoricamente que não devemos
deixar de lado os mais necessitados, mas,
a exemplo do Bom Samaritano, os acolhia
em sua própria casa sendo para eles uma
espécie de pai.

Participou efetivamente da Liderança
da Pastoral da Terra. Jamais se
conformou com um t ipo de
espiritualidade vazia e desprovida da
verdadeira ação. Levou profundamente
a sério aquilo que nos pede a Sagrada
Escritura especialmente no que se refere

ao chamado de atenção de São Tiago ao
afirmar que “a Fé sem Obras é morta”.
Dentro  desta Pastoral  lutou
incessantemente pelos direitos dos
excluídos. Esteve presente em muitas
Romarias da Terra. Munido de uma
verdadeira fé católica, abraçou as causas
pertinentes abordadas pelas
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
em nível Comunitário, Paroquial,
Diocesano e ainda em nível Regional.
Liderou e participou dos grupos de
Reflexão Bíblica  tais como: “Bíblia
Gente”, “Campanha da Fraternidade”
Equipe de Litu rgia, Pastoral dos
Vicentinos, Pastoral da Criança e outros.
Ainda em sua dimensão religiosa,
exerceu dentro e fora da Igreja um dos
mais nobres Ministérios oferecido aos
leigos; o Ministério da Santa Eucaristia.
Convicto e conhecedor dos direitos
humanos, chegou a participar de uma
Manifestação Popular na Capital Federal,
Brasília.

Militante por essência participou da
fundação do Partido dos Trabalhadores
em Borda da Mata e no ainda Distrito de
Tocos do Moji. Dentro do Partido
ocupou  papel de relevância sendo
resoluto nas decisões do Diretório. Lutou
incansavelmente pela nossa
Emancipação Política Administrativa,
estando presente em todos os momentos

importantes deste período. Fez parte de
diversas Comissões Municipais tendo
sido inclusive Presidente da Associação
dos Moradores de Tocos do Moji.
Idealizador e um dos principais
responsáveis pela construção do Asilo,
cujo funcionamento aguarda apenas a
liberação da documentação pelos órgãos
competentes.

Em todas as Inaugurações realizadas
no Município, o Zé Quinzinho sempre
se fazia presente. Participava destes atos
Solenes e deixava transparecer sua
alagria por acreditar que estas eram
conquistas de todo o povo . Teve
participação decisiva na idealização e
fundação do  Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Tocos do Moji.

 Sua espiri tual idade sempre o
acompanhou  em seus trabalhos sociais.
Entendia, com razão, que fé e política
deviam andar lado a lado sendo a política
a responsável por colocar em prática a
justiça social tão cobrada pela fé. Amou
como ninguém, Tocos do Moji, seus
amigos e principalmente seus familiares
que estiveram dia e noite ao seu lado,
principalmente nos últimos dias de sua
vida.

Tocos do Moji perdeu um
companheiro, e  nós, um amigo
companheiro.

Antônio Rosário Pereira

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Saudades!!! José Maria da Silva* 22/02/ 1935 + 13/03/2012 - Tocos do Moji

Pai,  sabemos que o senhor não está
mais presente entre nós, porque o seu
tempo era de partir e Deus o chamou
para vida eterna em sua glória, onde não
terás mais dor, fome, medo,
preocupação, só terás paz. Mas para nós
que aqui ficamos, achamos que as
cicatrizes deixadas por tua ausência; a
principio parece que nunca vão
cicatrizar, no entanto esse é o ciclo da
vida, nascemos para morrer. Agora essa
dor insuportável que nós sentimos aos
poucos se transformará em saudades e
não sonharemos com o senhor entregue
ao leito. Mas sim sorrindo, caminhando
num jardim florido, respirando a paz e

nós, crianças a olhar, porque é assim
que estará na presença de Deus.

Então, saberemos que quando
invocarmos a tua alma, os seus braços
nos cobrirão dando proteção a qual
pedimos até quando Deus também nos
chamar. E assim, em todos os dias
lembraremos-nos do senhor,
sentiremos o teu calor, ouviremos a sua
voz e por um momento entristecemos
para depois esboçarmos um sorriso de
que valeu a pena termo como nosso
pai e mestre.

Homenagem de sua esposa, filhos,
genros, nora, netos e bisnetos.

Que hoje choram a sua falta.
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ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.

Modernos equipamentos, mesclando exercícios
 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

Missa em
comemoração

ao
aniversário
da Guarda

Mirim

Guarda Mirim Irmã Martha – Borda da Mata
22 anos “Construindo Vidas”

Às 19hs do dia 7 de março foi celebrada
pelo Pe. Paulo Roberto de Andrade  uma
missa na Basílica Nossa Senhora do
Carmo em comemoração ao aniversário
da Guarda Mirim Irmã Martha de Borda
da Mata, onde estavam presentes
diretores e guardinhas da entidade.

Fundada em 07 de março de 1990, há
mais de 22 anos, a Guarda vem cumprindo

suas finalidades estatutárias. É uma
entidade civil, sem fins lucrativos, e seus
diretores exercem trabalho voluntário e
não remunerado. Seu objetivo essencial
é a promoção de cursos de formação
moral, cívica e capacitação profissional
de adolescente, na faixa etária de 15 a 18
anos incompletos, preparando-os para a
vida e exercício consciente da cidadania.

Parabéns a todos os guardinhas,
diretores, fundadores, colaboradores
que direta ou indiretamente tem nos
ajudado  neste projeto de supra
importância para nossos jovens e nossa
querida cidade.

Que Deus abençoe e ilumine a todos!
Marcela Mary dos Santos Monteiro

Presidente da GMIM

Comitiva de políticos de Senador José Bento
 se reúne com Presidente da Cohab pedindo
agilização nas casas populares do município

No dia 19 de março, o Prefeito de Senador
José Bento, Flávio de Souza Pinto,
juntamente com o Presidente do PMDB
local, José Pessoa Nobre Neto e os
vereadores Alexandre Fernandes, Roberto

Moreira e José Teixeira, estiveram em Belo
Horizonte, onde se reuniram com o
Presidente da Cohab, Octacílio Machado
Júnior, reivindicando a agilização das casas
populares para o município.

Aproveitando a viagem, a comitiva de
Senador José Bento estiveram na cidade
administrativa em busca de mais projetos
que possam ser implementados no
município.

Reunião com o Presidente da Cohab Prefeito e vereadores na Cidade Administrativa

Advocacia  e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Tel.:(35)3445-2729

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

NOVO

ENDEREÇO

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

suas particularidades e suas
necessidades e me sinto
muito feliz em entregar este
veículo, sabendo que ele
será muito bem usado para
que nosso  povo  seja
melhor atendido neste setor
considerado tão essencial:
a Saúde”, destaca o prefeito
e acrescenta “ele fo i
comprado  com recursos
o riundos da
epidemiologia”

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na

Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Frota Municipal de Tocos do Moji
ganha mais um veículo Gol novo

Atendendo a demanda necessária, o
Prefeito de Tocos do Moji Antônio
Rosário, adquiriu por R$ 31.000,00, um
veículo branco, Gol Geração V, ano 2011/
2012, para a área da Secretaria Municipal
de Saúde.

O novo veículo passou a fazer parte,
oficialmente, da frota da Prefeitura de
Tocos do Moji, no dia 14 de março.

O Prefeito Antônio Rosário comenta
que a compra do veículo se fez
necessária devido ao  aumento das
atividades na Secretaria. “Todas tem

Projovem Adolescente 
 Bom Repouso

O Programa Nacional de Inclusão de
Jovens - Projovem Adolescente é um
serviço de Proteção Social Básica
desenvolvido no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) sob
a supervisão dos Centros de Referência
de Assistência Social  (CRAS). O
Projovem Adolescente conta com uma
equ ipe preparada de Psicólogo,
Assistente Social, Orientador Social e
Facilitadores de Oficinas. Estes possuem
o papel de consolidar os jovens no intuito
de atingir  ao
máximo de seu
objetivo. O
P r o j o v e m
Adoles cente
art icula três
e i x o s
est rutu rantes
em sua
metodo logia,
que é:   a
co nvivênc ia
Social;   a
part icipação
Cidadã;  e o mundo do Trabalho.

Estes eixos são desenvolvidos por
intermédio de atividades que visam à
cul tura, ar te, direitos humanos e
socioassistenciais, trabalho, meio
ambiente, saúde, esporte, lazer  e
cidadania.
       OBJETIVOS DO PROJOVEM
-  Estimular o desenvolvimento pessoal

e social;
-   Incentivar  a  permanência  e/ou

retorno (quando for o caso) à escola.
-   Contribuir  para  a  promoção  do

desenvolvimento social e humano dos
jovens;
-  Fortalecer seus vínculos familiares e

comunitários;
-  Enfrentar as situações de risco social

às quais são cotidianamente expostos;
-  Sensibilizá-los e informá-los sobre o

mercado de trabalho;

-  Capacitar o jovem para atuar como
agente de t ransformação  e
desenvolvimento de sua comunidade;
-   Contribuir  para  a  diminuição  dos
índices de violência entre os jovens, do
uso de drogas;
-    Contribuir  para  incidência  de

doenças sexualmente transmissíveis e de
gravidez não planejada;
 QUEM PODE PARTICIPAR
-  Jovens entre 15 e 17 anos;
-   Matriculados  regularmente  em

escola;
-  

Provenientes
de famílias em
si tuação de
pobreza;
-  

Beneficiários
do Programa
Bolsa Família
(PBF) e
cadast ra dos
no  Cadast ro
Ú n i c o

(CADUNICO);
-  Aqueles  em situação  de risco  ou

vulnerabilidade social;
-  Os encaminhados pelos programas

e serviços de Proteção Social Especial
(PSE);
-  Pessoas que de uma forma ou de outra

gostariam de fazer parte do programa.
EQUIPE
-  1  Orientador social;
-  2  Facilitadores de Oficina.
INFORMAÇÕES e inscrições 
-  CRAS Rua Quinzinho Brandão , 260

– Vila Nossa Senhora do Rosário
-  Tel: (35) 3461-1239
E-mail: cras.bomrepouso@yahoo.com.br
-  Segunda a Sexta de 08h as 11h e 13h

as 17h.

Imaculada Conceição Mota
Orientador social

 

Cerca de 500 estudantes são atendidos em Bom
Repouso pelo Programa Saúde na Escola

Mais de 50 mil instituições públicas
de quase 2.500 municípios participaram
do Programa Saúde na Escola. Em Bom
Repouso, cerca de 500 alunos de cinco
escolas foram atendidas, sendo as
escolas da zona rural dos bairros dos
Damázios, Boa Vereda de Cima e
Rodrigues. Na zona urbana, os
estudantes atendidos foram da Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão e da Escola Estadual Coronel
Ananias de Andrade.  Os estudantes
receberam avaliações antropométricas
(peso/altura) para o cálculo do índice de
massa corporal (IMC) e conferência da
caderneta de vacinação. O programa do
Ministério da Saúde vai contar com
ações durante todo o ano de 2012 com o
enfoque no combate à obesidade infantil.

Os alunos que, de aco rdo com

avaliações antropométricas, precisarem
de tratamento  médico serão
encaminhados.

Em Bom Repouso, o Programa foi

realizado pela equipe de enfermagem,
técnicos de enfermagem e agentes
comunitários do Programa de Saúde da
Família.
 

Aluno sendo
atendido no
Programa
Saúde da
Escola em
Bom Repouso
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LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Conselho Tutelar de Tocos do Moji realiza
palestra nas escolas do município

De 14 a 16 de fevereiro, o Conselho Tutelar de Tocos do Moji juntamente, com o psicólogo Marcelino e a
Assistente Social Inês do CRAS e a estudante de enfermagem Bianca organizaram nas escolas municipais
Benedito Caetano de Faria, Ambrosina Maria de Jesus e na escola estadual José Tomás Cantuária Júnior uma
palestra para prevenção de alguns problemas durante o Carnaval, abordando diversos assuntos em destaque
sobre as drogas. 

Prefeitura de Bom
Repouso fará ponte ligando

Poliesportivo a saída de Cambuí
Duas importantes obras continuam em

andamento no município de Bom
Repouso. Trata-se da construção da
Creche do Próinfância e do Ginásio
Poliesportivo. A Prefeitura, além da
construção nos prédios, também está

aterrando a frente das duas edificações
para aumentar o  espaço de
estacionamento e no Poliesportivo, já
chegou as manilhas para fazer uma ponte
ligando o ginásio a rua que dá saída para
a cidade de Cambuí/Pouso Alegre.

Loteamento Nova Aurora
 em Bom Repouso ganha

calçamentos em cinco ruas
A Prefeitura de Bom Repouso está

concluindo o calçamento de cinco ruas
no Loteamento Nova Aurora. Esses
calçamentos fazem parte do programa da
atual administração de revitalizar e calçar

o maior número possível de ruas no
município.

Após a conclusão, do Loteamento
Nova Aurora, será a vez da população
do Loteamento Cruzeiro ser beneficiada.

Próinfância

Manilhas que
serão usadas
na ponte e o

aterro do
estacionamento

Calçamentos no
Loteamento
Nova Aurora

Definida a empresa que vai asfaltar a
estrada de Tocos do Moji a Borda da Mata

A previsão é que as obras deverão ser reiniciadas dentro de 60 dias
No dia 23 de março, aconteceu na

Sede do DER em Belo Horizonte, a
licitação para definir qual empresa iria
terminar o asfalto de Tocos do Moji a
Borda da Mata e de Jacu t inga a
Albertina.

Desta vez, fo ram abertos os
envelopes com as propostas, mas
apenas de t rês empresas, já que a
Contorno Construtora de Obras foi
considerada inabilitada mesmo.

Os serviços consiste em
terraplenagem de 11,8 quilômetros e
pavimentação, drenagem, sinalização e
conservação de 12,6 quilômetros de
Jacutinga a Albertina. Já a de Tocos

do Moji, consiste em terraplenagem de
6,27 qui lômetros, pavimentação e
sinalização de 8,60  quilômetros e
drenagem e conservação de 14,83
quilômetros, além de complementar a
ponte sobre o Rio Mogi-Guaçu.

A empresa vencedora foi a Vilasa
Construtora Ltda.

Veja os valores apresentados por
elas:

Vilasa Constru to ra Ltda. –
R$20.501.851,12

Cros – Construtora Rocha Souza –
R$20.610.050,99

Pavidez Engenharia Ltda. –
R$20.651.290,11

Esses valores são referentes aos dois
locais, Tocos do Moji e Albertina, mas
as obras serão real izadas
simultaneamente.

O prefeito de Tocos do Moji, Antonio
Rosário comemorou a finalização da
licitação e aguarda ansioso o reinício
das obras. “A população de Tocos do
Moji está de parabéns por mais esta
grande conquista”,  finaliza Antonio
Rosário e acrescenta “nós de Tocos
do Moji , agradecemos muito  ao
Governador Anastasia e aos
Deputados Bilac Pinto e Agostinho
Patrus Filho por tanto carinho com
nosso município”.

Quadro “Prato Fácil” da EPTV
é gravado em Borda da Mata

O jornalista e cozinheiro Fernando
Kassab comandou a gravação do
quadro Prato Fácil da EPTV na
quinta-feira, dia 22/03, na Praça
Nossa Senhora do Carmo, em
Borda da Mata.
Com a presença de moradores e
alunos do 5° ano da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, a
receita de crostini italiano foi
degustada por todos os presentes.
A gravação vai ser exibida dia 12/
04/12 no Jornal da EPTV às 12h05.
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Três escolas de Borda da Mata participam da Semana da Saúde na Escola
Em todo o país, mais de 50 mil

insti tu ições públicas de 2.495
municípios participam do Programa
Saúde na Escola. Em Borda da Mata,
cerca de 1 .200  alunos de t rês
instituições, a E. E. Pio XII no distrito
Cervo, a E. E. Dom Otávio Chagas de
Miranda no distrito Sertãozinho e a E.
M. Benedita Braga Cobra participaram
das atividades da Semana da Saúde,
entre os dias 05  a 09  de março ,
desenvolvidas pela Secretaria de Saúde
em parceria com o Departamento de

Educação. 
Os estudantes receberam avaliações

antropométricas (peso/altura) para o
cálculo do índice de massa corporal
(IMC), conferência da caderneta de
vacinação e palestras sobre educação
sexual, prevenção e risco do álcool,
drogas e tabaco.

O programa do Ministério da Saúde
vai contar com ações durante todo o
ano de 2012 com o enfoque no combate
à obesidade infantil. O tema escolhido
pelo governo  federal para ser

t rabalhado  com as crianças está
embasado  em uma pesqu isa
desenvo lvida pelo do  Inst ituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A Pesquisa de Orçamento
Familiar (POF) de 2008/2009 revelou
que, no  Brasil,  uma em cada três
crianças com idade entre 5 e 9 anos
estão com peso acima do recomendado
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e pelo Ministério da Saúde. A
pesquisa revela ainda que os jovens
de 10 a 19 anos com excesso de peso

passaram de 3,7%, em 1970, para 21,7%,
em 2009 . A manu tenção  do  peso
adequado desde a infância é um dos
principais fatores para a prevenção de
doenças na fase adulta.

Os alunos que, de acordo com
avaliações antropométricas, precisarem
de tratamento médico serão
encaminhados. Segundo a secretária de
Saúde, Nádia dos Santos Pádua, de
cada escola participante, alguns
estudantes foram escolhidos para fazer
visitas guiadas às Unidades Básicas de

Saúde para conhecerem as instalações
e o serviços das equipes.

Os palestrantes da Semana foram os
enfermeiros do Programa Saúde da
Família, Alessandro Teixeira, Jacqueline
Reis, Si lmara Rodrigues, Shir ley
Fernandes e Luiz Henrique da Silva, a
enfermeira da Vigilância em Saúde Heloá
Silvério, a psicóloga Maria Amélia
Gouveia Guilherme e o sargento Paulo
da Polícia Militar.
 Fonte: Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Borda da Mata

Participação das
Escolas do
Programa

“Semana da
Saúde na
Escola”

Zambiro durante apresentação Equipe de Organização e Apoio Local da Largada Trilheiros preparando para a Largada

Maurício, ganhador da Moto Nova Trilheiros animados com os capacetes na mão  Largada das Motos  Largada das Gaiolas e Jipes

Nos dias 24 e 25 de março, Borda
da Mata tornou mais uma vez a
capital nacional do Off Road.
Aconteceu aqui pelo 10º ano
consecutivo a TRILHA DA
TORRE, organizada pela EQUIPE
CORO DE RATO OFF ROAD e
apoiada pela Prefeitura Municipal.

O evento começou no sábado Bar
Pinta e Borda com a Noite do
Trilheiro, onde teve a apresentação
da cantora Ediana Maskaro e da
dupla Guto e Moraes.

Estiveram presentes aqui mais de
300 equipes de toda região e
também do Estado de São Paulo.

Segunda a organização
participaram da trilha cerca de 1100
motos e mais de 200 jipes e gaiolas.

A largada foi na Praça Antonio
Megale, às 10h30. Primeiramente
largaram as motos e depois os
outros veículos participantes. A
novidade deste ano é que foi
sorteada uma Moto nova da
Yamaha para os inscritos e o

Mais de 1.100 motos e 200 jipes e gaiolas  participam da 10ª Trilha da Torre
vencedor foi o piloto Maurício de
Pouso Alegre. Também foi montada
uma estrutura com Tenda e
banheiros químicos no centro, onde
foi instalada uma Praça de
Alimentação.

A trilha de motos passou pelos
bairros Cachoeirinha, Três Barras,
Segredo, Paredes, Pedra Negra e
Palma. Foram percorridos
aproximadamente 55 quilômetros de
trilhas. Já a trilha de 4X4 e gaiolas
passou pelos bairros Loga Preta,

Campo, Serrinha e Açude.
No meio do percurso percorrido

pelas motos foi montada uma
estrutura no bairro Paredes, onde
os pilotos recebiam total apoio para
seguirem a trilha. Depois da trilha,
pilotos e convidados foram
recebidos no Bar Pinta e Borda
para um almoço, quando
participaram mais de 1500 pessoas.

A EQUIPE CORO DE RATO
OFF ROAD, agradece a Prefeitura
Municipal, ao Sargento Paulo e toda

Policia Militar, que deram total
apoio ao evento, que apesar do
tamanho, não ouve nenhum tumulto
ou dano a cidade. Também à
Copasa que forneceu água aos
participantes durante o percurso.

Também agradece a todos os
colaboradores e proprietários de
terrenos que autorizaram a
passagem da trilha.

Mais detalhes da trilha serão
publicados no site da equipe e do

(www.coroderatooffroad.com).

Continua a todo vapor
trabalho de habilitação

ao ICMS Turístico
A consultora Rose

Simões, contratada
pelo Serras Verdes
para auxi liar na
elaboração da
documentação para
habilitação ao ICMS
Turístico, continuou
seu t rabalho de
visita aos
municípios. Nos
úl timos dias
ocorreram reuniões
em Natércia, Bueno
Brandão e Tocos do
Moji.

Este trabalho tem sido muito importante, pois tem ajudado os municípios a
identificar os principais pontos e elaborar um documento completo. Inclusive, no
caso de Tocos do Moji, a documentação já foi concluída e será encaminhada à Setur
em breve.(Na foto: Regiane de Tocos do Moji entregando a documentação)

Um adolescente que cresceu no Sul da
Espanha, em uma pequena comunidade
chamada Estepona, conta que certo dia seu
pai lhe disse que ele podia levá-lo de carro até
um vilarejo isolado, mais ou menos a trinta
quilômetros dali.

A condição única era de que levasse o carro
a uma oficina ali perto. Jason acabara de
aprender a dirigir e aceitou na hora a gloriosa
oportunidade.

Levou o pai até a localidade, prometendo
que retornaria às 4 horas da tarde. Foi até a
oficina, deixou o carro para conserto e como
tivesse algumas horas livres, decidiu assistir a
dois filmes em um cinema perto da oficina.

Empolgado pelos filmes, não viu a hora
passar e quando acabou a sessão, eram seis
horas.
 Ele  estava  com  duas  horas  de  atraso.

Imaginou que seu pai ficaria muito zangado e
nunca mais o deixaria dirigir.

Por isso, pegou o carro na oficina e foi até o
local onde deveria se encontrar com seu pai
que aguardava, pacientemente, na esquina.

Pediu desculpas pelo atraso e disse a ele
que tinha vindo o mais rápido que pudera. O
problema é que o carro havia necessitado uns

consertos maiores e então se atrasara.
Nunca mais Jason haveria de esquecer de

como seu pai o olhou naquele momento.
“Fico desapontado por você achar que

precisa mentir para mim. Quando você não
apareceu na hora combinada, liguei para a
oficina para ver se havia acontecido alguma
coisa e eles disseram que o carro já estava
pronto há muito tempo. Você é que não tinha
aparecido.”
 Uma onda de culpa tomou conta de Jason,

que resolveu contar toda a verdade.
O pai ouviu com atenção, enquanto seu rosto

se cobria de tristeza.
“Estou muito triste. Não com você, mas

comigo. Sabe, eu me dou conta de que fracassei
como pai, já que depois de todos esses anos
você ainda acha que precisa mentir para mim.
 Fracassei porque  criei  um  filho que  não

consegue nem dizer a verdade ao próprio pai.
Vou voltar para casa andando, para poder
pensar onde errei todos esses anos.”

“Pai”, disse Jason. “são trinta quilômetros
até nossa casa. Está escuro. Você não pode
voltar andando.”

Mas os protestos do garoto de nada
adiantaram. O pai começou a andar pela estrada

empoeirada..., mãos nos bolsos, cabisbaixo.
Rapidamente, o adolescente pulou para

dentro do carro e o seguiu de perto, esperando
que ele fosse desistir.

Durante todo o caminho, ele implorou,
dizendo que estava muito arrependido. Mas o
pai continuou a caminhar em silêncio, pensando
e sofrendo.

Jason dirigiu atrás dele por trinta
quilômetros, numa média de oito quilômetros
por hora.

Ver seu pai sofrendo tanto física, quanto
emocionalmente foi a experiência mais
perturbadora e dolorosa que Jason já havia
enfrentado.

Foi, também, a melhor das lições. Ele se
decidiu a nunca mais mentir.

Pais decididos a bem orientarem seus filhos,
têm posturas definidas e não se importam o
quanto lhes custe para ensinar o que seja
correto.

Pode ser apenas uma longa caminhada de
trinta quilômetros, ou pode ser uma quase
interminável jornada de toda uma vida.

O importante é que os filhos cresçam para a
luz, o bem e o amor, porque este é o objetivo
maior da vida na Terra.

A grande dor de um pai...
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Talles

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata,
quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da
Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e
saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro
setor. Também há verbas de convênio, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.

Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

Homem é preso no bairro Santa
 Cruz por dirigir embriagado

No dia 05 de março, a Polícia Militar foi acionada por populares a comparecer no
bairro Santa Cruz, onde S. M. S de 26 anos de idade conduzia um veículo caminhonete
aparentando estado de embriaguês. No local o autor foi abordado tendo os policiais
constatados que realmente o autor conduzia o veículo com visíveis sintomas de
embriaguês. O veículo foi apreendido, lavrada o auto de infração de trânsito e o
autor preso em flagrante delito, tendo se recusado a usar o etilômetro, contudo a
embriagues foi constatado através de exames clínicos.

Jovem de 18 anos de motocicleta atropela mulher
de 64 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida

No dia 08 de março, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Nossa
Senhora Aparecida onde havia ocorrido um atropelamento. No local os policiais
constataram que a vítima S. P. S de 64 anos de idade ao atravessar a rua não percebeu
a chegada de uma motocicleta sendo ela atropelada. Vítima foi socorrida para o
pronto socorro local e transferida para Pouso Alegre. O autor E. R. S de 18 anos de
idade não era habilitado, sendo ele preso em flagrante delito e encaminhado à
Delegacia de Polícia, sendo a motocicleta apreendida.

Homem de 47 anos é preso com
maconha no centro da cidade

No dia 09 de março, a Polícia Militar patrulhava a área central da cidade quando
abordou D. L. J de 47 anos de idade, sendo que com ele foi encontrada uma porção
de maconha. Autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Jovem de 22 anos compra 25 mil reais em queijos
com cheques furtados no Distrito do Cervo e volta
para fazer nova compra, mas é preso em flagrante
No dia 19 de março, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no distrito do Cervo

onde a vítima narrou aos policiais que dias antes havia sido vítima de estelionato,
uma vez que um homem havia comprado cerca de R$ 25.000,00 em queijos e pago
com cheques, os quais após consulta pela vítima foram detectados que possui
assinaturas falsas e que eram furtados. Contudo como a vítima após perceber o
golpe procurou imediatamente a Polícia Militar e como o autor havia se comprometido
a fazer nova compra, a vítima foi orientada a acionar a PM assim que o autor retornasse
ao distrito, sendo isto feito pela vítima tendo o autor R. R. O. N. de 22 anos de idade,
morador da cidade de Patos de Minas, sido preso em flagrante delito pela PM e com
ele localizados mais quatro folhas de cheques e cartões de crédito e de banco em
nome de outras pessoas. Autor foi encaminhado a delegacia de Polícia onde foi
autuado em flagrante delito.

Alerta sobre furto de gado na região
A Polícia Militar de Borda da Mata alerta a população rural de que os casos de

furto de animais aumentaram no município e nas cidades vizinhas. As pessoas podem
colaborar com a Polícia dando informações sobre a presença de pessoas estranhas
nos bairros rurais bem como movimentação de veículos, principalmente durante a
noite. As informações poderão ser anônimas através do telefone 190 ou 3445-1698.

Caros conterrâneos!
Embora esteja atualmente vivendo fora

da comunidade bordamatesense, gosto
de saber dos acontecimentos que
evidenciam os frutos de uma formação
íntegra e também, o desenvolvimento da
Educação do Espírito, que faz aflorar as
virtudes que existem nos homens e os
tornam a imagem e semelhança  de DEUS
quando são evidenciadas tais como o
reconhecimento , a gratidão.

Ao saber que a construção do Centro
Educacional de Educação Infantil,
projeto Proinfância, estava prestes a
terminar e que, o nome da instituição seria:
Pro fesso ra: Ana Maria Cabral dos
Santos, fiquei felicíssima.

Falar da homenageada não é
necessário, seus mérito s fo ram
reconhecidos como cidadã, professora
idealista e empreendedora, nos assuntos
educacionais e principalmente no que

dizia respeito ao atendimento
educacional às crianças, adolescentes e
até presidiários de Borda da Mata.
Pioneira da Educação Infant il
bordamatense!

Como amiga, irmã, comadre parceira de
Consultoria Educacional “Realização” e
companheira  desde a infância, não
poderia deixar de cumprimentar os
responsáveis  pela iniciativa desta
homenagem justa e merecedora .

Parabéns Bordamatenses !
Saibam que o espirito de Ana Cabral

vai  estar presente no educandário
iluminando as mentes dos que forem ali
trabalhar, para que a ação educacional
seja eficientíssima.E fará com que, a
consciência de cada um, não permita que
o traballho  possa falhar.

Olívia Maria Megale Cobra e Silva

A Secretaria de Educação de Borda da Mata
convida toda à população para a inauguração da
Creche Próinfância Professora Ana Cabral no dia
31 de março, às 18h, no bairro São Judas Tadeu.
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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

Panificadora Real

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.

Temos empada, bombons
e doces caseirosTel.(35)3445-2161

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

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

Contabilidade
Abertura/Encerramento de empresa

Incra/ITR/Imposto de Renda
NF e Cartão do Produtor

Imobiliária
Compra;Venda;

 Administração de Imóveis.

Fone/Fax:
(35)3445-6103
ou 9818-8205

CRC- 150595                                                                                              CRECI - 3372
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O Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) de Senador José Bento, no
dia 08 de março ,  realizou uma
comemoração pelo Dia Internacional da
Mulher. Mais de 80 mulheres participaram
e receberam botões de rosas.

CRAS de Senador José Bento encerra
Grupo Lar Saudável com confraternização

O Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS) de Senador José Bento fez
uma confraternização no encerramento
do Grupo Lar Saudável com as mães que

integram o “Programa Bolsa Família”.
Elas part iciparam de sete reuniões
semanais com temas como: saúde da
mulher, violência e auto estima.

Cada uma das participantes recebeu um
kit com produtos de beleza e higiene
pessoal, além de cert ificado de
participação.

Confraternização
de encerramento

do Grupo Lar
Saudável

CRAS de Senador José Bento
reúne cerca de 80 mulheres

para comemorar o Dia
Internacional da Mulher

A Psicóloga do CRAS, Ana Marcela
conduziu um momento de descontração
através da biodança.

O prefeito Flávio de Souza Pinto
também esteve presente para parabenizar
as mulheres pelo seu dia.

Homenagem às mulheres de Senador José Bento

A Secretaria Municipal de Saúde comunica toda a
população de Senador José Bento que é necessário que

todos façam o cartão SUS, por que ele é obrigatório para
a marcação de consultas, realização de exames e outros

procedimentos na área da saúde,
tanto município como fora dele.

  Maria Renata Fernandes
Secretaria Municipal de Saúde
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VI - à aquisição de material permanente
e de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento dos
programas de turismo no Município de
Borda da Mata;

VII - à construção, reforma, ampliação,
aquisição ou locação de imóveis
destinados à prestação de serviços na
área de turismo;

VIII - à criação e manutenção de
serviços de apoio ao turismo.

IX - ao  desenvo lvimento  e
aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e
controle das ações de incentivo  e
desenvolvimento turístico;

Art. 6º O repasse de recursos para as
entidades e organizações de
desenvolvimento do tu rismo,
devidamente registradas nos órgãos
estaduais ou federais competentes, será
efetivado por intermédio do FUNTUR-
BM, de aco rdo com cri térios
estabelecidos pelo Conselho Municipal
de Turismo – CONTUR-BM.

Parágrafo Único. As transferências de
recursos para o rganizações
governamentais e não governamentais
de Turismo se processarão mediante
convênios, contratos, acordos, ajustes
e/ou similares, obedecendo à legislação
vigente sobre a matéria e de
conformidade com os programas,
projetos e serviços aprovados pelo
Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata – CONTUR-BM.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E

TRANSITÓRIAS
Art. 7° Ao Município incumbe a

realização de inspeções e auditorias,
objetivando acompanhar a execução dos
projetos aprovados e as respectivas
prestações de contas, bem como solicitar
dados e informações que otimizem o
monitoramento, o aperfeiçoamento e a
avaliação das ações e projetos
vinculados ao FUNTUR-BM.

Art. 8° A gestão do Fundo Municipal
de Turismo de Borda da Mata será
exercida pelo Diretor Municipal de
Turismo ou ao responsável pelo órgão
que vier a substituir o Departamento de
Turismo.

Parágrafo Único. O Chefe do Executivo
Municipal será o ordenador de despesas
do FUNTUR-BM, devendo proceder a
movimentação financeira em conjunto
com o Diretor Municipal de Turismo, na
qualidade de gestor do FUNTUR-BM.

Art. 9°. As contas e os relatórios do
gestor do Fundo Municipal de Turismo
serão submetidos à apreciação do
Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata –  CONTUR-BM,
mensalmente, de forma sintética e,
anualmente, de forma analítica.

Art. 10. Obedecida a legislação em
vigor, quando não estiverem sendo
utilizados nas finalidades estabelecidas
nesta Lei, os recursos do FUNTUR-BM
deverão ser aplicados no mercado de
capitais, cujos resultados a ele reverterão

Art. 11. Na aplicação dos recursos do
FUNTUR-BM observar-se-á:

I - as especificações definidas em
orçamento próprio;

II - os planos de aplicação  e
respectivos demonstrativos de recursos,
por origem, observada a legislação
orçamentária.

Parágrafo Único. O orçamento e os
planos de aplicação do FUNTUR-BM,
observarão rigorosamente as diretrizes
traçadas pelo Departamento Municipal
de Turismo e o CONTUR-BM.

Art. 12. O funcionamento, a gestão e a
aplicação dos recursos do FUNTUR-BM
pautar-se-ão pela estrita observância aos
princípios da legalidade, economicidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade,
finalidade, motivação, razoabilidade,
eficiência, ampla defesa, contraditório,
transparência, probidade, decoro e boa-
fé, estando  os seus gestores, co-
gestores e beneficiários sujeitos à
responsabilidade administrativa, civil e
penal em caso de prática de ato ilícito.

Art. 13. O Poder Executivo poderá
regulamentar, através de decreto, a
presente Lei, no que se constatar
necessário.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das sessões, 21 de dezembro de
2011

Maria Izabel de Lima Cobra
 Presidente da Câmara

  José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
 Secretário

Proposição de Lei n° 481/2011
“Autoriza o pagamento de

complementação salarial para servidores
efetivos da Secretaria Municipal de
Saúde que atuarem nas unidades de
Estratégia de Saúde da Família – ESF- e
dá outras providências.”

A Câmara de vereadores de Borda da
Mata aprovou, e eu, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o executivo Municipal
autorizado a pagar complementação
salarial para o profissional efetivo do
quadro da Secretaria Municipal de Saúde
que, por interesse próprio e da
administração, posse a desempenhar
atividades nas unidades de Estratégia da
Saúde da Família – ESF, cumprindo a
carga horária e demais normas da
Estratégia.

Art. 2º - A complementação de que trata
o artigo anterior será igual à diferença
entre a remuneração dos profissionais
do ESF e o vencimento básico do cargo
efetivo do servidor.

Parágrafo único  – As vantagens
advindas do exercício do cargo não
incidirão na complementação de que trata
essa lei.

Art. 3º - O servidor terá direito à
complementação de que trata esta Lei
enquanto estiver desempenhando as
atividades na ESF, a qual será
automaticamente cancelada no fim das
atividades no Programa.

Parágrafo único – Será considerada
complementação, para efeito desta Lei,
de cálculo de décimo terceiro salário e
férias regulares, não sendo considerada
para efeitos de férias prêmio.

Art. 4º - Esta lei entra em Vigor na data
de sua publicação , revogadas as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 21 de dezembro de
2011
Proposição de Lei n° 482/2011

Dispõe Sobre o Fundo Municipal de
Turismo de Borda da Mata – FUNTUR-
BM.

A Câmara Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerais, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE

TURISMO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O Fundo Municipal de Turismo

passa a ser regido pela presente Lei.
Art. 2º O Fundo Municipal de Turismo

de Borda da Mata – FUNTUR-BM,
instrumento de captação e aplicação de
recursos, que tem por objet ivo
proporcionar recursos e meios para o
financiamento das ações na área de
Turismo dentro da esfera de competência
do Município de Borda da Mata, nos
termos do art. 167, inc.IX, da
Constituição Federal e dos artigos 71 e
74 da Lei Federal n° 4.320/64.

 Parágrafo Único. O FUNTUR-BM será
gerido pelo Departamento Municipal
responsável  pelo tu rismo, sob
orientação e controle do Conselho
Municipal de Turismo de Borda da Mata
– CONTUR-BM, que adotarão ações
comuns no sentido de:

I - definir mecanismos próprios de
gerenciamento, registro e controle do
Fundo Municipal de Turismo de Borda
da Mata;

II - aplicar os parâmetros de
administração financeira pública na
execução do FUNTUR-BM, nos termos
da legislação vigente.

SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNTUR-

BM
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DE BORDA DA MATA
Art. 3º O Fundo Municipal de Turismo

de Borda da Mata, FUNTUR-BM, será
constituído por:

I - recursos provenientes da
transferência dos Fundos Geral de
Turismo – FUNGETUR e Fundo Estadual
de Turismo, ou outro Fundo da mesma
natureza ou finalidade a ser criado;

II - dotações orçamentárias
consignadas no  Orçamento do
Município e recursos adicionais que a
lei estabelecer no transcorrer de cada
exercício, destinadas exclusivamente ao
FUNTUR-BM ou ao desenvolvimento,
implementação ou melhoria do Turismo
no Município, vincu lado  ao
Departamento Municipal de Turismo;

III - doações, auxílios, contribuições,
subvenções e transferências de
entidades nacionais e internacionais,
organizações governamentais e não-
governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras
de recursos do fundo, realizadas na forma

da lei;
V -  as parcelas do produto de

arrecadação de outras receitas oriundas
de financiamentos das atividades
econômicas, de prestação de serviços e
de outras transferências que o Fundo
Municipal de Turismo terá direito de
receber por força de lei e de convênios
no setor;

VI - produto de arrecadação de taxas
ou  contribuições municipais
especificamente voltados à prestação de
serviços e produtos turísticos;

VII - produto de convênios firmados
com outras entidades financiadoras
pertinentes ao Sistema Nacional do
Turismo, conforme estabelecido na Lei
Federal 11.771/2008 – Lei Geral do
Turismo;

VIII -  doações em espécie feitas
diretamente ao Fundo, sejam públicas ou
privadas;

IX - recursos provenientes da
arrecadação do critério “Turismo”, do
repasse do  ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços –
popularmente chamada de “ICMS
Turístico”, instituída pela Lei Estadual
n° 18.030/2009, a ser auferido e divulgado
através da Secretaria Estadual da Fazenda
e da Fundação João Pinheiro – FJP;

X - valores cobrados pela cessão de
espaços públicos para eventos de cunho
turístico ou de negócios e o resultado
de suas bi lheterias, quando não
revertidos a título de cachês ou direitos;

XI - recursos oriundos de vendas de
publicações turísticas editadas pelo
Poder Público, inclusive CONTUR-BM;

XII - participação na renda de filmes e
vídeos de propaganda tu ríst ica do
Município;

XIII - outras receitas que venham a ser
legalmente instituídas.

§1º A dotação orçamentária prevista
para o órgão executor da Administração
Pública Municipal, responsável pelo
Turismo , será automaticamente
transferida para a conta do Fundo
Municipal de Turismo de Borda da Mata
– FUNTUR-BM, tão logo  sejam
realizadas as receitas correspondentes.

 § 2º Os recursos que compõem o
Fundo serão  depositados em
instituições financeiras oficiais, em conta
especial aberta sob a denominação -
Fundo Municipal de Turismo de Borda
da Mata – FUNTUR-BM.

§ 3º O eventual saldo não utilizado pelo
FUNTUR-BM será transferido para o
próximo exercício, ao seu crédito.

§ 4º Na aplicação dos recursos do
FUNTUR-BM haverá estri ta
observância às exigências licitatórias,
fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

§ 5º Aplicar-se-ão ao FUNTUR-BM as
normas legais de controle, prestação e
tomada de contas em geral, sem prejuízo
de competência específica da Câmara
Municipal e do Tribunal de Contas.

Art. 4º O FUNTUR-BM deverá ser
incluído nas propostas orçamentárias do
Município de Borda da Mata,
obedecendo os seguintes parâmetros:

§ 1º a proposta orçamentária do Fundo
Municipal de Turismo de Borda da Mata
– FUNTUR-BM deverá constar do Plano
Plurianual do Município - PPA.

 § 2º o orçamento do Fundo Municipal
de Turismo de Borda da Mata –
FUNTUR-BM integrará o orçamento do
Departamento Municipal de Turismo ou
o órgão que porventura vier a substituí-
lo.

SEÇÃO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DO FUNTUR-BM
Art . 5º  - Os recursos do Fundo

Municipal de Turismo – FUNTUR-BM
destinam-se:

  I - ao fomento das atividades
relacionadas ao turismo no Município,
visando sempre à promoção do
desenvolvimento sustentável da infra-
estrutura urbana e rural do turismo no
Município de Borda da Mata;

 II - ao financiamento total ou parcial
de programas, projetos e serviços de
desenvolvimento e incentivo ao turismo,
desenvolvidos pelo Órgão da
Administração Publica Municipal
responsável pela execução política do
turismo ou por órgãos conveniados;

III - ao treinamento e capacitação de
membros e órgãos vinculados ao turismo
municipal, especialmente os membros do
CONTUR;

IV - ao desenvolvimento de programas
de capacitação e aperfeiçoamento de
recursos humanos na área de turismo;

V - ao pagamento de prestação de
serviços a entidades conveniadas de
direito público ou privado para execução
de programas e projetos específicos do
setor de turismo;

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Governador Anastasia encaminha pedido dos prefeitos para asfaltar Borda da Mata
a Senador José Bento ao Departamento de Estrada de Rodagem de Minas(DER)

No dia 1º de março , quando  o
Governador de Minas Antonio Anastasia
esteve visitando o município de Senador
José Bento, em comemoração ao
aniversário da cidade, o prefeito Flávio
de Souza Pinto entregou a ele um
documento pedindo o asfaltamento da
estrada que liga Senador José Bento a
Borda da Mata, assinado por vários
prefeitos da região, entre eles, além de
Flávio, o prefeito de Borda da Mata,
Edmundo Silva Júnior, os dois mais
interessados no asfaltamento da estrada.

No dia 06 de março, o prefeito de
Senador José Bento, Flávio recebeu de
Gustavo Castro Magalhães, Secretário
Geral da Governadoria, que o Governador

Antonio Anastasia tomou
conhecimento da reivindicação dos
prefeitos e já encaminhou o pedido ao
Departamento de Estrada de Rodagem
de Minas Gerais(DER) para estudos da
possibilidade do asfaltamento.

Os dois prefeitos Flávio e Edmundo
comemoram o encaminhamento. “É o
primeiro passo e temos certeza que o
Governador vai se sensibilizar com nossa
população e vai atender o  nosso
pedido” festejam os prefei tos de
Senador José Bento e Borda da Mata.

Confira abaixo o Ofício enviado ao
prefeito de Senador José Bento,

 Flávio de Souza Pinto:

Prefeito de
Senador José
Bento, Flávio de
Souza Pinto
entregando a
documentação ao
Governador
durante a visita
em seu município

Secretaria da Saúde de Senador
José Bento realiza mutirões de
Dermatologia e Mamografia

Ela também aderiu a dois Programas
do Ministério da Saúde

A Secretaria de Saúde de Senador José
Bento está trabalhando cada vez mais para
melhorar a Saúde no município que já é a
melhor entre as 31 cidades da microrregião
de Pouso Alegre.

Entre as principais ações está para
iniciar no mês de abril, um mutirão de
Dermatologia, que será feito com recursos
próprios e serão atendidos 60 pacientes,
divididos em três etapas de 20 cada.

Também está sendo feito o mutirão da
mamografia. Só que estas estão sendo
realizadas em Andradas. Serão 55
mamografias, sendo que 30 já foram feitas
e são dez por semana.

Além desses mutirões, a Secretaria de
Saúde aderiu a dois programas do
Ministério da Saúde que são: Programa
Nacional de melhoria do acesso e da
qualidade da atenção básica que é para
estimular a ampliação do acesso e a
melhoria da qualidade da atenção básica,
de maneira a permitir maior transparência
e efetividade das ações governamentais
direcionadas a atenção básica em saúde
e o Programa Mãe de Minas que busca a
garantia do cuidado integral a gestante e
a criança no seu primeiro ano de vida e a
redução da mortalidade infantil e da razão
de mortalidade materna.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.
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Mesa de autoridades Banda da Polícia Militar Secretária de Educação, Gláucia Arquiteto responsável pelo Projeto José Augusto

Coordenadora da Escola, Ivone Prefeito Edmundo Silva Júnior População, professores e alunos prestigiando o evento

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

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

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

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

Inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio Marques da
Silva no bairro Santa Cruz em Borda da Mata reúne autoridades e moradores

A Escola Municipal Antônio Marques
da Silva, no bairro Santa Cruz, é a
segunda insti tuição  de ensino do
município a receber o Projeto Escola
Modelo, o qual inclui  refo rma e
ampliação da infraestrutura.

Na inauguração no último sábado, dia
24/03/2012, moradores do bairro,
professores, convidados e autoridades
participaram das solenidades
conduzidas pela mestre de cerimônia
Adriana Maria Megale Bertolaccini dos
Santos. O prefeito, Edmundo Silva
Junior, a diretora do Departamento
Municipal de Educação, Gláucia

Brandão Guilherme, a diretora da escola,
Ivone de Cássia Fernandes Oliveira, o
chefe de gabinete e arqu iteto
responsável pela obra, José Augusto da
Costa e o representante do Deputado
Estadual Leonardo Moreira, Lu iz
Roberto Pieroni, discursaram sobre a
importância do  investimento em
educação, o êxito do Projeto Escola
Modelo, o crescimento da rede
municipal de ensino e valorização do
professor. A banda da Polícia Militar fez
apresentações durante o evento.

O aluno Tainã Gabriel Caetano leu a
redação com o título “A escola antes e

depois”, e com desenvoltura, divertiu e
emocionou os presentes ao descrever o
entusiasmo  que ele e os co legas
sentiram ao estudar na escola reformada.
A aluna Sandy Fabrine Lima Pereira,
declamou um poema também sobre a
reforma na escola. Com gestos e
entonação, a menina traduziu a alegria
dos estudantes com o local onde eles
aprendem brincando. As estudantes
Lívia Caroliny Silva, Vitória Caroline
Goulart, Gabriele Godoy do Carmo,
Danúbia de Jesus Siqueira e Maria
Fernanda de Oliveira Goulart entregaram
homenagens às autoridades presentes.

Com a palavra franca, se pronunciaram
o ex-prefeito Dorival Carlos Borges, o
sargento Paulo da Polícia Militar e o
pasto r da Igreja Presbiteriana
Independente de Borda da Mata,
Benedito Amaro. Após o descerramento
da placa inaugural,  o público foi
convidado para conhecer as instalações
da escola.

 Projeto Escola Modelo

 Antes da reforma, a escola tinha três
salas, banheiro feminino e masculino
com três divisórias, cozinha, pátio

descoberto e secretaria que funcionava
na despensa. Com a ampliação, o prédio
está com oito salas de aula, biblioteca,
anfiteatro, pát io coberto, cozinha,
refei tório, despensa, sala dos
professores, sala para a diretoria/
secretaria e dez banheiros, metade
feminino e metade masculino, incluindo
do is adaptados para pessoas com
deficiência física, além de mais três
banheiros femininos e três masculinos
no piso superior.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Prefeito Edmundo diz que problema da água no
Distrito do Cervo será solucionado em poucos dias

Mas ele afirma ainda, que muitas outras coisas foram realizadas no Distrito

O prefeito Edmundo Silva Júnior diz
que a licitação para a perfuração do
segundo Poço Artesiano no Distrito do
Cervo já está pronta e nos próximos dias
deverá começar a ser perfurado. Depois
da conclusão do segundo poço, ele vai
ativar os dois, já que um está terminado,
mas tem que ser ativado junto com o
novo. Além desse novo Poço, outro no
bairro dos Moreiras na região do Cervo
também vai começar a ser construído e,
claro, o do Barro Amarelo que já está em
pleno funcionamento. “Acredito que no
máximo 50 dias, o problema da água no
Cervo vai ser resolvido” enfatiza o
prefeito Edmundo.

Mas o prefeito Edmundo diz, que sua
preocupação em melhorar a qualidade de
vida da população é por todo o município,
inclusive ele cita alguns dos feitos de
sua administração no Distrito do Cervo,
além da água.

1 – Calçamentos com bloquetes,
recapeamento asfáltico, calçamentos
com bloquetes nas quatro entradas do
Cervo;

2 – A ambulância já passou por uma
pequena reforma e dentro de 20 dias
estará a disposição da população com
motorista específico;

3 – O Posto de Saúde foi mudado para
a antiga Creche, dando lugar ao Posto
Policial;

4 – Implantação do Programa de Saúde
da Família exclusivo para a região do
Cervo, já que lá era atendido pela equipe
do Bairro Santa Cruz;

5 -  O PSF recebeu dois veículos, sendo
um para a Enfermeira Padrão e outro para
transporte de médico, sendo que este fica
em Borda da Mata, já que os médicos
vão daqui;

6 – A Unidade Móvel Odontológica já
atendeu a população do bairro Água
Quente, está atendendo o bairro dos
Moreiras e depois na seqüência será no
bairro Bogari(todos na região do Cervo);

7 – A ponte da Maria Amélia que era
um grande problema para a população
do Cervo se deslocar e escoar seus
produtos no sentido Senador José Bento
está sendo feita de concreto;

8 – A estrada principal recebeu
tratamento com pedra britada resolvendo
o problema na época das chuvas;

9 – O Distrito recebeu também junto
com a equipe do PSF um Gabinete
Odontológico e a frequência do dentista
foi ampliada para três vezes na semana;

10 – Foi nomeada uma farmacêutica
para entrega dos medicamentos dando
segurança e evitar erros na distribuição;

11 – Além dos postes e luminárias, a
Prefeitura anuncia que vai  modernizar a
iluminação da região central;

12 – A prefeitura colaborou com a Festa
do Cervo na contratação de shows;

13 – Já em fase de licitação a construção
de uma quadra pol iesportiva e o
paisagismo da praça central;

14 – Construiu uma sala do pré-escolar
na Escola Estadual Pio XII, para evitar
que as crianças se deslocassem até
Borda da Mata. Embora esteja na Escola
Estadual, tudo é por conta do município;

15 – Implantação do  Telefonia
Móvel(celu lar)  que alavancou os
negócios no Distrito.

O prefeito Edmundo considera todas
essas realizações necessárias, mas ele
considera, a implantação do telefone
celular, do Programa de Saúde da Família,
a construção da Ponte da Maria Amélia
e a solução do problema da água, os mais
importantes, ou seja, que atende um
maior número de moradores. “Na próxima
edição, vou citar as realizações no
Distrito do  Sertãozinho”, f inal iza
Edmundo.

Vista aérea
do Distrito
do Cervo

Serviço Odontológico de Borda
da Mata ganha veículo novo

A Prefeitura de Borda da Mata adquiriu
um Uno novo para atender os serviços
de odontologia do município,
principalmente para o “Programa Saúde
no Campo”, mas  o prefeito Edmundo
explica que esse carro será utilizado

somente para transportar dentistas e
auxiliares, tanto para o Trailer
Odontológico, quanto para  os Postos
de Saúde. “Espero com isso solucionar
o problema de transporte desses
profissionais”, frisa Edmundo.

Servidores Municipais de
Borda da Mata recebem

13,22% de reajuste salarial
O Cartão Alimentação subiu 17,64%,

 passando de 85 para 100 reais

O prefeito Edmundo Silva Júnior de um
reajuste salarial aos servidores do
município de 13,22%  e ainda mais 17,64%
no Cartão alimentação, retroativo a 1º de
março. Ele explica que o índice
inflacionário foi de apenas 5,47%, com
isso, o ganho real foi de 7,75%.

“Com este reajuste, esperamos ter
corrigido uma parte das perdas salariais
e que 13,22% foram conseguidos graças
a importante participação da Associação

dos Funcionários Municipais, que está
sendo reativada por alguns funcionários.
Associação que à partir de agora deverá
ser o elo de negociação entre o Poder
Executivo e os funcionários, já que seus
representantes conduzem a negociação
com muita competência, sensatez e
compreende mais a situação financeira
do município, não apresentando
propostas exorbitantes, impossíveis de
serem cumpridas”, finaliza o prefeito.

Borda da Mata cumpriu
todas as exigências para

receber o SAMU
Agora, a autorização dos serviços
depende somente de liberação do

Ministério da Saúde
O município de Borda da Mata já

cumpriu todas as exigências para
participar do Programa SAMU do
Ministério da Saúde da Macrorregião
com sede em Varginha.

Agora, para que esse serviço seja
implantado no município, não depende
mais da Prefeitura e sim do Ministério da

Saúde em liberar mais recursos para a
macrorregião, já que 16 ambulâncias
estão em Varginha e mais seis em
Passos para a primeira etapa. “Nossa
parte nós fizemos, mas acredito que
isso ainda deverá levar algum tempo
para que seja implantado” afirma o
prefeito Edmundo.

A Secretaria de Educação de Borda da
 Mata convida toda à população para
a inauguração da Creche Próinfância
Professora Ana Cabral, no dia 31 de

março, às 18h, no bairro São Judas Tadeu.


