DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 371
31 DE JANEIRO DE 2018

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORD
AD
A MA
TA, BOM REPOUSO
ADOR JOSÉ BENT
O
BORDA
DA
MAT
REPOUSO,, TOCOS DO MOJI, SEN
SENADOR
BENTO

Se quiser, você tem uma grande oportunidade de
fazer o bem às crianças e adolescentes de sua cidade
Prefeitura de
Borda da Mata
comunica
contribuintes
para consulta de
débitos
pendentes no
Setor de
Arrecadação
Página 9

Prefeitura de Tocos do Moji
arrecada quase 100 mil reais
em um leilão de veículos usados

Veículo
leiloado por
17.200,00
reais

Página 6

Programação de Carnaval

Borda da Mata - Página 9
ESF de Tocos do
Tocos do Moji - Página 8
Moji informa
que deve-se
vacinar contra Equipe de futebol sub-15 de Borda
da Mata participa da IV Copa
febre amarela
Internacional de Brodowski/SP
quem nunca foi
vacinado

Um dos projetos do Conselho da Criança e do Adolescente

Página 3

Polícia Militar de Borda da Mata
prende e apreende 11 pessoas
envolvidas com drogas no mês
de janeiro no município
Página 4

Departamento de Obras
realiza mutirão de limpeza e
capina em Borda da Mata
durante mês de janeiro

Página 6

Campanha de
vacinação
contra febre
amarela em
janeiro de 2018
imuniza quase
700 pessoas em
Borda da Mata
Página 5

Limpeza nas
ruas da cidade

Página 5

Equipe que participou da IV Copa Internacional de Brodowski/SP

Lançamento do livro “Garimpando
Corações” de autoria do escritor
Gustavo Dantas de Melo

Página 2

Página 2

2

TRIBUNA POPULAR

“Eu não estou longe apenas estou
no outro lado do caminho... a
vida continua linda e bela como
sempre foi.” Santo Agostinho
No dia 14 de Janeiro com uma
mensagem de encher os corações, o
Ilustríssimo Sr. Antônio Rosário Pereira,
ex-prefeito do município de Tocos do
Moji emocionou a todos comunicando
o Falecimento de sua estimada esposa
Fátima Pereira, a nossa querida Fatinha.
Depois de onze meses de uma luta
incessante e com o apoio absoluto de
seus filhos Fábio, Camila e Bruno e do
Esposo Sr. Antônio Rosário, o céu
ganhou mais uma estrela a querida ex-

primeira Dama de Tocos do Moji, a FLOR
tão citada pelo esposo foi morar com
Deus.
Aos familiares e amigos resta a certeza
que essa flor desabrochou para todos
tocosmojienses com seu carisma,
bondade e alegria e por isso ficará
guardada eternamente no Jardim de
nossos corações.
Uma homenagem dos amigos
de Tocos do Moji

Equipe de futebol sub-15 de Borda
da Mata participa da IV Copa
Internacional de Brodowski/SP

Entre os dias 16 a 22 de janeiro,
a cidade do interior de São Paulo,
Brodowski, recebeu equipes para
a
disputa
da
IV
Copa
Internacional da cidade. De Borda
da Mata, participaram 14 atletas

Lançamento do livro “Garimpando Corações”
de autoria do escritor Gustavo Dantas de Melo
Um grande evento cultural aconteceu
na noite de 28 de dezembro de 2017. Na
“Casa do Compadre”, ocorreu o
lançamento da quarta obra literária do
ilustre bordamatense, ex-Procurador de
Justiça, Dr. Gustavo Dantas de Melo.
Depois do êxito dos livros anteriores,
“REFLEXÕES” (2001), “FARPAS DO
CORAÇÃO” (2009), “CONSTRUINDO
VIDAS” (2013), veio a público
“GARIMPANDO CORAÇÕES” (2017),
que está sendo comercializado nas
papelarias de Borda da Mata, na Rádio
Ativa e no Centro de Pastoral São José.
A obra, como define seu autor, “é o
resultado de um trabalho de garimpagem,
em busca do ouro do coração”... (fl. 32)...
“São estudos, reflexões, crônicas,
poesias, poemas, versos, trovas,
quadras e pensamentos que brotam dos
sentimentos mais íntimos vividos pelo

ser humano. O seu filão se encontra no
mais profundo da alma e do coração. Daí
o título escolhido para este novo
opúsculo:
“GARIMPANDO
CORAÇÕES”... (fl.09)
O novo livro foi prefaciado pelo
bordamatense, Dr. Darnei Machado,
engenheiro elétrico pela Faculdade de
Engenharia da Universidade de Itajubá
(fls. 13 a 15).
A obra do Dr. Gustavinho (como é
conhecido) por sua bagagem de
professor universitário, promotor de
justiça, advogado de renome, sua
vocação e vivência de homem voltado
às causas jurídicas e sociais será
preciosa fonte de conhecimentos aos
leitores. É uma seleção de matérias que
abordam temas escolhidos, com extremo
bom gosto e que servem como
verdadeiras lições de vida.

“Prazerosamente, parabenizo o
insigne autor e a seus dignos
familiares, por mais este notável
trabalho de seu legado cultural e
social à sua amada Borda da Mata.
Finalmente, para ressaltar a
importância da obra nada melhor do
que invocar os versos célebres de
consagrado poeta, invocados pelo
próprio autor, à fl. 143 de seu
primoroso
“GARIMPANDO
CORAÇÕES”:
“...Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros a mão cheia...
E manda o povo a pensar!
O livro, caindo n’alma,
é germe que faz a palma,
é chuva que faz o mar...”
(Castro Alves)” diz uma das
pessoas que participou do
lançamento do livro.

juntamente com o treinador Tiago
Lopes.
Os atletas treinam na Escolinha
de Futebol mantida pela Prefeitura
e recebem o apoio da no
transporte para a competição.

Pacientes de Borda da Mata realizam
cirurgia em mutirão de catarata
Lançamento do Livro “Garimpando Corações”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARAALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DAASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO CENTRO (AMCBM) DE BORDA DA MATA – ESTADO DE MINAS GERAIS
O senhor doutor GUSTAVO DANTAS DE MELO, presidente da Associação dos Moradores do Centro de Borda da Mata/MG
(AMCBM), gestora da RÁDIO ATIVA FM, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 23 dos Estatutos, convoca os
sócios quites, diretores e conselheiros da entidade para a ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO do artigo 13º DE SEUS
ESTATUTOS, a se realizar no dia 20 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, em sua sede social, à Rua Herculano Cobra, nº 634.
E para que haja plena divulgação e conhecimento, determinou o senhor presidente a publicação do presente EDITAL, que
será afixado no átrio da Prefeitura e em outros locais públicos.
Borda da Mata, 30 de janeiro de 2.018.
Gustavo Dantas de Melo
Presidente da AMCBM

No dia 23/01, onze pacientes de Borda
da Mata participaram do mutirão de
catarata pela segunda vez. No mês
passado, eles fizeram a cirurgia de um
olho e desta vez o outro olho.
A senhora Odete é uma das pacientes
que realizou a cirurgia de catarata “só
via vultos, hoje a emoção é grande de
voltar a enxergar com os dois olhos”.
Para a secretária de saúde Rosaly Esther,

ver a felicidade das pessoas por meio
da gestão dos serviços é também muito
gratificante.
O mutirão aconteceu em Poços de
Caldas e todos os pacientes foram
levados no transporte da Secretaria
Municipal de Saúde. Mais 15 pacientes
já estão agendados para o próximo
mutirão em fevereiro. As cirurgias vão
acontecer todo mês.

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular
Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

Consultório
Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro

Tels:(35)3445-1884/(35)99919-3576
E-mail:dentalorthominas@hotmail.com

Borda da Mata - MG

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

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA
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Se quiser, você tem uma grande oportunidade de fazer o bem às crianças e adolescentes de sua cidade
Somos um país onde existem algumas
leis absurdas e que clamam por reformas,
por exemplo: aquelas que concedem
benesses inacreditáveis para favorecer
criminosos.
Há, porém, por exceção, legislação
excelente que possibilita às pessoas
físicas efetuar doação ao Fundo da
Infância e da Adolescência (FIA), até 31
de dezembro do ano base, o valor de 6%
do imposto de renda devido. Quanto às
pessoas jurídicas, com declarações do
lucro real, podem doar 1% do IR devido.
Esta doação, legalmente permitida,
significa que o governo federal abre
mão de recursos para apoiar o FIA. Este
Fundo da Infância e Adolescência é
gerido pelo Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente (CMDCA) dos
municípios brasileiros. O contribuinte,
ao invés de pagar totalmente o IR que
vai para os cofres de Brasília
(infelizmente sujeito à corrupção), deixa
aquela parcela do IR em sua cidade, para
beneficiar as crianças e adolescentes do
seu município.
Assim, na verdade o contribuinte não
tem qualquer prejuízo com este gesto de
boa vontade. Sua doação vale como
imposto pago, pois o governo
simplesmente permite direcionar aquela
parcela ao FIA.
O artigo 87 da lei 12.594/2012 inovou
ao possibilitar às pessoas físicas a
doação, após o encerramento do ano
base e antes da data do vencimento da
primeira quota. Porém, para as doações
realizadas nesse período, a dedução fica
reduzida e limitada a 3% do imposto
devido na declaração de IR.
Em Borda da Mata, esta doação pode
ser feita, mediante depósito na conta do
FIA, nº14.787-7, da agência 1657-8 do
Banco do Brasil. Basta que o
contribuinte faça contato com o
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de sua cidade (35-9-99465252) que fornecerá as informações
necessárias à viabilização da doação,
mediante débito em conta. O CMDCA
está credenciado por lei a emitir recibo
de pagamento e entregá-lo ao
contribuinte, informando à Receita
Federal a doação, sem a menor
possibilidade de qualquer equívoco.
Em nossa cidade, o conselho é
presidido pela Assistente Social, Evelyn
Aparecida Ribeiro de Freitas Carvalho,
sendo tesoureiro o promotor de justiça
aposentado, senhor Gustavo Dantas de
Melo. O CMDCA é o órgão gestor dos
recursos do FIA e aprova os projetos
sociais que beneficiam menores e
adolescentes.
No ano de 2017, o CMDCA, com apoio
da Guarda Mirim Irmã Martha, foi
responsável
pelo
“Programa
Integração”, desenvolvendo três
projetos: “Esportes e Cultura” com o
professor Rodrigo Tavares de Lima;
“Música” com o professor Maurício
Flauzino Albano e “Capoeira” com o
professor Anderson Silva Santos.
Assim, foram beneficiados cerca de 150
adolescentes carentes. De ressaltar-se
que o projeto “Esportes e Cultura”
patrocinou lanches, tênis, camiseta e
material esportivo para cerca de 50
crianças carentes. Os demais atenderam
aproximadamente uma centena. Ainda
em 2017, o Conselho, cumprindo
determinação dos contribuintes em suas
doações, direcionou recursos para a
APAE e Guarda Mirim Irmã Martha.
Infelizmente, para 2018, diante da
ausência de mais recursos, o Conselho
foi obrigado a suspender os projetos
“Capoeira” e “Música”. Apenas
permanecerá o projeto “Esportes e
Cultura”.
Como podem observar, muitas pessoas
e empresas, talvez por desconhecimento
da legislação, sem qualquer desfalque
de seu patrimônio, deixam de ser
solidárias com os mais necessitados.
Assim, acabam causando prejuízos à

sociedade de sua própria terra. E o pior
de tudo: contribuem para encher os
cofres que alimentam a corrupção
desenfreada de nosso país, como é
público e notório.
Vejam a seguir publicação na Internet
do Portal Tributário e bastante
esclarecedora da matéria enfocada:
“AO INVÉS DE PAGAR IMPOSTO,
AUXILIE CRIANÇAS CARENTES!
Equipe Portal Tributário
Que tal pensar em direcionar parte
do Imposto de Renda para os fundos
controlados
pelos
Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente?
Para reduzir o imposto devido e
apurado na declaração do Imposto de
Renda deste ano as doações devem ser
realizadas diretamente para o Fundo da
Criança e do Adolescente, podendo o
doador escolher o projeto a ser
beneficiado.
COMO FAZER?
Qualquer pessoa ou empresa no Brasil
pode destinar recursos de seu imposto
de renda para os projetos sociais
aprovados. Veja como é simples:
1. O depósito é feito junto ao Fundo
da Infância e da Adolescência na
modalidade de doação casada.
Se as doações forem realizadas dentro
do ano de referência (até 31/12), a
pessoa física pode descontar até 6% do
IRPF devido na declaração (modelo
completo) e a pessoa jurídica deduz até
1% do IRPJ devido no lucro real.
O artigo 87 da Lei 12.594/2012 inovou
ao possibilitar às pessoas físicas efetuar
a doação após o encerramento do ano e
antes da data de vencimento da primeira
quota. Porém, para as doações
realizadas nesse período, a dedução fica
reduzida e limitada a 3% do imposto
devido na declaração.
Cabe ao contribuinte avaliar o melhor
momento de realizar a doação. Caso
possua segurança e uma estimativa
confiável do quanto vai pagar de
imposto é recomendável realizar as
doações dentro do próprio ano-base,
assegurando a dedução de 6%.
Se houver incerteza é prudente esperar
a apuração definitiva do IRPF e calcular
o quanto pode ser destinado ao Fundo
da Infância e Adolescência, lembrando
que o limite de dedução neste caso fica
reduzido para 3% do imposto devido.
Nota: para as pessoas jurídicas, a
doação não pode ser deduzida como
despesa operacional.
2. No caso das pessoas físicas, que
têm imposto retido na fonte, também é
possível realizar a doação para posterior
devolução de parte do imposto aplicado
em incentivo. Neste caso, requer-se que
a opção da declaração seja a completa.
3. No caso das pessoas jurídicas, a
dedução do imposto de renda só pode
ocorrer para aquelas tributadas
pelo lucro real.
Seja solidário: tire da boca do leão para
dar para as crianças!
Exemplo para Doação na Declaração
(3%):
Veja como é simples fazer uma doação:
No programa da DIRPF, ficha
“Doações Diretamente na Declaração ECA”, clique no botão “Novo”, escolha
o fundo ”Municipal”, selecione a UF e
o município de localização, bem como o
projeto a ser beneficiado, e informe o
valor a ser doado.
Em seguida, clique no botão “OK”
para encerrar o preenchimento dos
dados.
Pague o DARF até a data limite (final
de abril).
Tire uma foto do DARF quitado e
envie uma mensagem eletrônica
anexando a foto/arquivo ao Conselho
Municipal escolhido, informando qual
entidade daquele município deseja que
o valor seja creditado (esta etapa é
importante para que o valor efetivamente
chegue ao destino desejado).”

GUSTAVO DANTAS DE MELO
TESOUREIRO DO CONSELHO
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE BORDA DA MATA
– ESTADO DE MINAS GERAIS

Alguns
projetos do
Conselho
Municipal
da Criança
e do
Adolescente

Departamento de Obras de Borda da Mata
realiza reformas na Creche e na sede do
Cras para início das atividades de 2018
As aulas na Creche Municipal começaram no dia 22/01 e para receber as
crianças, a estrutura da escola recebe reformas de manutenção pelo
Departamento Municipal de Obras. A unidade central do Cras Sebastiana
Marques também passa por reforma para o início das atividades de atendimento
ao público, grupos de crianças e adolescentes em 2018.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152
Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Polícia Militar de Borda da Mata
prende e apreende 11 pessoas
envolvidas com drogas no mês
de janeiro no município
O mês de janeiro antes mesmo de
terminar, a Polícia Militar em Borda da
Mata já havia prendido e apreendido 11
pessoas envolvidas com o uso e tráfico
de drogas ilícitas. Este número de presos
é significativo em relação ao tamanho

da cidade e, com toda certeza, constituise como um duro golpe contra os
criminosos que tiram o seu lucro imundo
através do envenenamento da juventude
e
destruição
das
famílias
bordamatenses.

A mensagem é clara:
Drogas, Tolerância Zero!

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNA
POPULAR FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000
EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

* À partir de 1.000 cartões
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Campanha de vacinação contra febre amarela em janeiro
de 2018 imuniza quase 700 pessoas em Borda da Mata

Em janeiro de 2018, a Secretaria de Saúde
de Borda da Mata promoveu mais uma
vez a campanha de vacinação contra febre
amarela. Nos três dias de intensificação da
vacina em janeiro, foram imunizadas 664

pessoas. O atendimento aconteceu na Sala
de Vacinas, na UBS Monsenhor Pedro
Cintra, no Centro. Nos dias 16 e 18 de
janeiro, a equipe de imunização atendeu
em horário diferenciado, das 16h às 20h,

para facilitar o acesso à população, além
do sábado, 20/01, das 7h às 13h.
De acordo com a recomendação do
Ministério da Saúde, uma única dose da
vacina é suficiente durante toda a vida. A

febre amarela é transmitida pela picada do
mosquito vetor e ocorre principalmente em
áreas rurais e zona de mata. Para prevenir,
deve-se se tomar os mesmos cuidados
contra a dengue, como evitar água

parada. Em 2017, foram vacinadas 3.538
pessoas em Borda da Mata. Quem ainda
não vacinou, ainda pode tomar a vacina
na UBS do Centro toda terça-feira, das 7h
às 13h.

Secretaria de Saúde de Borda da Mata promove mutirão de raio-x para zerar fila de espera

Durante a semana de 15 a 19 de janeiro,
a Secretaria de Saúde de Borda da Mata
realiza o primeiro mutirão de raio-x do
município. O objetivo é zerar a fila de
espera e agilizar os tratamentos. 160
pacientes foram agendados e realizam o
exame no Centro de Especialidades (nas

dependências do asilo). No entanto, de
acordo com a técnica em radiologia,
Fabiana Alessandro, cerca de um terço
dos pacientes não compareceram e além
de perderam a vaga, tiraram a chance de
outra pessoa que também está
precisando.

A senhora Sebastiana Dias não
desperdiçou a oportunidade. Ela veio do
bairro rural Campo e já levou o resultado
na hora “muito mais fácil fazer o exame
aqui na Borda, principalmente pra mim
que moro na roça. Agora vou mostrar
pra médica que já foi até na minha casa.”

Dona Sebastiana se refere à equipe de
Saúde da Família da UBS do Sertãozinho
que atende o Campo.
Os técnicos em radiologia Fabiana e
Ramon Martins realizaram os exames
durante toda a semana em dois turnos,
de manhã e a tarde.

O mutirão de raio-x segue o conceito da
humanização no atendimento da Secretaria
de Saúde de Borda da Mata, de maneira a
atender com precisão e agilidade. Para a
secretária municipal Rosaly Esther, atender
bem o paciente e ajudá-lo no tratamento
da saúde é o principal objetivo.

Ambulância parada há mais de 10 anos é reformada e volta a servir Borda da Mata

Com apenas 33 mil quilômetros rodados, uma ambulância estava abandonada nas dependências do asilo por questões judiciais desde 2004. Com o empenho da Secretaria de Saúde e a Assessoria Jurídica da
Administração 2017/2020, as pendências foram resolvidas e a ambulância restaurada.
De acordo com o prefeito André Marques, esta ambulância significa “uma importante economia para os cofres do município, já que o veículo estava inutilizado e abandonado nos fundos do Asilo. Desde que
assumimos estamos trabalhando para a liberação e agora começa a servir a população!”

Departamento de Obras realiza mutirão de limpeza
e capina em Borda da Mata durante mês de janeiro

A Prefeitura de Borda da Mata começou no dia 08 de janeiro o
mutirão de limpeza para capina nas ruas de toda a cidade. O primeiro
bairro a receber a força-tarefa foi o Nova Borda. Todos os demais
bairros estão no cronograma do serviço.
No bairro Santa Terezinha, foi realizada no dia 10/01, obra de
manilhamento para melhor escoamento das águas pluviais. No
bairro Nossa Senhora de Fátima, a Avenida Lauro Megale, na saída
para Tocos do Moji, o Departamento de Obras realizou, além da
limpeza e capina, operação tapa-buracos em diversos pontos do
asfalto.
Com a época de chuvas, o mato cresce rápido mesmo, por isso,
a colaboração dos cidadãos também é essencial para manter a
cidade limpa. Todo o município vai receber as ações do mutirão do
Departamento de Obras, em seguida, o serviço segue para os
distritos Cervo e Sertãozinho.
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Prefeitura de Tocos do Moji
arrecada quase 100 mil reais em
um leilão de veículos usados

Grupo Caminhada - Viva a vida caminhando
Tocos do Moji

A Prefeitura de Tocos do Moji
realizou no dia 22 de janeiro um
leilão de veículos usados e
conseguiu arrecadar para os
cofres públicos R$96.800,00 em
quatro veículos que foram
arrematados.
Cinco estavam sendo
leiloados, mas um ônibus M.
benz para 44 lugares com lance
mínimo de 18 mil, não conseguiu
ser leiloado.
Os
outros
veículos
alcançaram os seguintes preços:
Um automóvel UP 2014/2015 – R$17.200,00; Um microonibus Citroem Jumper 2012/
2013 – R$44.200,00; Uma ambulância Fiat Doblo 2008– R$13.100,00 e um Gol 2013/
2013 – R$22.300,00.
Todos os veículos foram leiloados com valor acima do lance mínimo.

ESF de Tocos do Moji informa que
deve-se vacinar contra febre
amarela quem nunca foi vacinado
O município de Tocos do Moji,
está realizando campanha contra a
febre amarela, fazendo a vacina toda
terça - feira, no período da manhã.
No dia 30 de janeiro realizou uma
campanha de vacinação das 16h às

20h, para captar a população que
trabalha e no mês de fevereiro no
dia 17/02/2018 das 8h às 16h na
Unidade Básica de Saúde. Dúvidas
procurar o PSF e a Unidade de
Saúde.

Todas as quartas - feiras, na unidade ESF, venham participar
conosco. Cuidar da saúde para viver melhor.
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Inovações para a Guarda
Mirim Irmã Martha

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 20/2017
“Autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Municipal n° 1955/2016 LOA e estabelece outras providências”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, André Carvalho Marques,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Suplementar, no valor total de R$ 103.000,00 (cento e
três mil reais), destinado a financiar as seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Fundada em 07/03/1990, há 28 anos
a Guarda Mirim Irmã Martha vem
executando o “Projeto Construir
Vidas”, valioso instrumento de
transformação da vida de nossos
adolescentes, somando cerca de 2.000
jovens bordamatenses.
No início de suas atividades, vigorava
o denominado “PROJETO BOM
MENINO”, que permitia a admissão de
crianças e adolescentes na faixa etária
de 12 a 18 anos, sendo o trabalho de
aprendiz com isenção de contribuição
ao INSS e direitos trabalhistas. A
legislação possibilitava maiores
oportunidades de trabalho, porque as
empresas não arcavam com os mesmos
ônus a que estão sujeitas para os
trabalhadores com carteira assinada.
Todos os anos, em abril, são
publicados editais para novas
inscrições e a procura sempre foi muito
grande. A primeira turma de guardinhas
foi de 84 adolescentes e, com o apoio
das autoridades de 1990, Juiz de Direito
Dr. Amauri Pinto Ferreira, Promotor de
Justiça Dr. Joaquim Malheiros Filho e
Prefeito Municipal Dr. Francisco
Martinho de Mello Júnior, todos foram
colocados como aprendizes na
prefeitura, comércio, indústria e
escritórios profissionais de nossa
cidade.
Com o advento do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), foi proibido o
trabalho dos menores de 14 anos.
Quanto aos adolescentes, na faixa etária
de 14 a 18 anos, admitidos como
aprendizes, passaram a ter iguais direitos
ao trabalhador adulto. Tornou-se, então,
obrigatória a freqüência do Curso do
Menor Aprendiz.
Nas grandes cidades, o sistema SESC/
SENAI possibilita o acesso gratuito ao
curso, mas se tornou impossível para a
Guarda Mirim arcar com os elevados
custos da aprendizagem. Basta
mencionar que, recentemente, em nossa
cidade deu-se publicidade de Cursos de
Aprendizagem subvencionados pelo
Fundo do Ministério Público em patamar
superior a duzentos mil reais.
A Diretoria da Guarda Mirim sempre
entendeu como válido para a formação
do adolescente o Curso de Formação
que a entidade promove aos inscritos
anualmente, nos meses de maio e junho.
São três aulas semanais com duração de
uma hora, portanto 24 (vinte e quatro)
aulas ministradas em média por 12 (doze)
palestrantes voluntários, sob minha
coordenação, desde a fundação. Além
da minha participação, são convidados:
autoridades, militar responsável pelo
PROERD, padre, pastor, médica,
dentista, professores, gerente do Banco
do Brasil e gerente dos Correios, que
transmitem conhecimentos em vários
ramos do saber, contribuindo para a
formação cultural, moral, cívica e
espiritual dos adolescentes.
O testemunho de vários ex guardinhas,
expressos no meu livro “Construindo
Vidas”, editado em 2013 (páginas 88 a
93), atestam a validade do Curso de
Formação. Todavia, o nosso trabalho da
Escola Permanente de Formação de
Guardinhas, sem qualquer ônus para o

governo, pois é voluntário, não é
reconhecido legalmente. Não substitui
o Curso de Aprendizagem, bastante
oneroso. Coisas que acontecem em
nosso Brasil, impedindo que pessoas de
boa vontade possam ajudar na formação
da juventude.
Assim,
tornou-se
obstáculo
intransponível às atividades da Guarda
Mirim a exigência do Curso do Menor
Aprendiz de elevadíssimo custo, para
que conseguíssemos vagas para
estágios na prefeitura, empresas e
escritórios profissionais. Nestes tempos
de corrupção política sistêmica,
alardeada pela “Operação Lavajato”, é
notória a ausência de recursos de todas
as Prefeituras de nosso país para arcar
com o custeio do aprendizado.
Inclusive, as finanças da entidade
entraram em total colapso, em 2017, pois
a Prefeitura Municipal não teve recursos
para repassar a subvenção orçamentária
de 2017.
Procuramos nos adequar à legislação
do denominado Marco Regulatório e
protocolamos na Prefeitura Municipal,
em junho, nos moldes legais, projeto
para sobrevivência da entidade. A
Guarda Mirim assumiria o “Projeto
Integração, Cultura e Esportes”, no
Poliesportivo, para 50 (cinqüenta)
crianças carentes do município, no
período de julho a dezembro de 2017, ao
custo total de 34.194,84 (trinta e quatro
mil cento e noventa e quatro reais e
oitenta e quatro centavos), desonerando
esta despesa custeada pelo Conselho
Municipal da Criança e Adolescente.
Todavia, a Prefeitura, alegando
impossibilidade financeira, não pode
nos atender. Inclusive, o departamento
contábil comunicou-me, pessoalmente,
que até mesmo a verba orçamentária para
a Guarda Mirim fora remanejada para
pagamento de outros encargos
municipais.
Fomos forçados, em dezembro de 2016,
a dispensar os guardinhas que
estagiavam, sob pena de arcar com
pesada multa. O fato provocou
desinteresse e esvaziamento do material
humano mais importante. Não pode
subsistir Guarda Mirim sem guardinhas,
sua razão de ser.
Diante dos percalços para dar
continuidade aos seus trabalhos
sociais, a diretoria da entidade busca
como alternativa a mudança de seus
estatutos para suprimir o objetivo de
aprendizagem, adotando nova
denominação e outras finalidades, para
prosseguir sua missão, apenas como
centro de formação cultural, cívica,
moral e espiritual de crianças e
adolescentes. Assim, com roupagem
nova, sob as bênçãos de Deus, deverá
prosseguir sua caminhada, como gestora
dos projetos do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, para bem
cumprir sua destinação histórica e
buscar sempre a realização do sublime
ideal de sua saudosa fundadora, a
saudosa dominicana, Irmã Martha Bueno
de Camargo.
Borda da Mata, 07 de janeiro de 2018.
Gustavo Dantas de Melo
Diretor Tesoureiro da GMIM

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

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

Art. 2º. Os recursos utilizados para abertura do crédito adicional suplementar previsto no art 1° são provenientes de superávit
financeiro da Destinação de Recursos 149, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º. – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 24 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 21/2017
“Altera dispositivos da Lei Municipal 1611/2010 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Borda da Mata/
MG”.
O Sr. ANDRÉ CARVALHO MARQUES, Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º – O Artigo 85 da Lei Municipal 1.611/2010, alterado pela Lei Municipal 1.931/2016 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 85. É assegurada a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Borda da Mata, Estado
de Minas Gerais, sempre em primeiro de janeiro de cada ano e sem distinção de índices, nos termos do art. 37, X da Constituição
Federal da República”.
Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, em 04 de maio de 2017.
Borda da Mata, 24 de maio de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

“Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu e bendizei o teu nome pelos séculos dos séculos” Salmo 145. Vs. 1.
Por esse ano que inicia a comunidade do bairro Santa Cruz; a Coordenadora da Escola Antonio Marques da
Silva, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira; a ex-diretora Damaris Oliveira da Silva; os ex-vereadores Anilton
Pereira da Silva e vereador Valdir Gomes Bonifácio(Dil); o Mercadinho WD; o Pastor Jair Miguel Franco; a
Associação Comercial de Borda da Mata; os Conselheiros Tutelares; o CRAS Sebastiana Marques; os
Funcionários dos Correios; os Funcionários do Fórum; o Investigador Policial José Roberto da Silva; a Pastelaria
Tia Lourdes; o jornal e a gráfica Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz e também José Geraldo
Gomes, Leny de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez Medeiros,
Rosana Felisbino, Nádia Maria dos Santos Pádua, Wilma da Fábrica de Calcinhas, a enfermeira Magali das
Graças Ribeiro, homenageiam o Comissário de Menor, Jair Benedito de Souza, pelo trabalho que é feito em
seu bairro, desejando a ele e toda sua família que 2018, seja repleto de saúde e realizações.
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Carnaval de Tocos do Moji terá cinco dias de festa e shows todas as noites
O Carnaval de Tocos do Moji mais uma vez será animado, o que está tornando tradicional na região, principalmente o Desfile do Bloco Chuchu Beleza que ocorre sempre na segunda-feira do Carnaval.
Além do desfile do Bloco Chuchu Beleza, no domingo também haverá o divertido Jogo das Piranhas no estádio municipal.
O Carnaval no município começará na sexta-feira, dia 09, com apresentação dos Turrões do Samba às 20h, que tocarão ainda no sábado e no domingo, sempre às 20h.
Já para às 23h, de sábado a terça-feira, a animação dos foliões ficará por conta da Banda Revolution.
O Departamento de Turismo espera que mais uma vez, o Carnaval de Tocos do Moji transcorra na maior harmonia e segurança para todos os moradores e turistas que vistam a cidade nesta época e convida a
todos que ainda não tiveram a oportunidade de participar que vão para a cidade para desfrutar de cinco dias de festa e alegria.
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Dezenas de crianças participam das atividades da 1ª Colônia de Férias de Borda da Mata

Atividades gratuitas para a criançada de férias em Borda da Mata durante a semana de 8 a 12 de janeiro.
Brincadeiras e ações atípicas proporcionaram momentos de lazer e diversão com profissionais especializados
em diferentes áreas.
A oficina de artes marciais no Poliesportivo reuniu quatros modalidades: Taekwondo com mestre Nilton
Flávio, Kung Fu com mestre Fausto, Muay Thai com mestre Fellype e Karate com mestre Cristiano.
No segundo dia pela manhã, o passeio ciclístico com o atleta Ramirez Pizi e na parte da tarde aula de
zumba com o professor Admilson. No terceiro dia da Colônia de Férias de Borda da Mata foi a vez das
atividades com os Escoteiros de Pouso Alegre.
Na quinta-feira, as crianças participaram da trilha ecológica até o Santo Cruzeiro, mas antes conheceram
diversas modalidades de esporte de aventura com o esportista Rogério Tuco.
A semana foi encerrada com o torneio de futebol, na sexta-feira à tarde, com o treinador Tiago Lopes no
Estádio Municipal.
Para o chefe do Setor de Esportes e Lazer de Borda da Mata, Thiago Senna, muitas crianças participaram
e adoraram as atividades da Colônia de Férias, no entanto, esperamos dobrar a participação nas próximas
férias “agradeço a todos os profissionais que abraçaram a ideia e contribuíram para a realização deste
evento pioneiro em Borda da Mata.”

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade
de Pregão Presencial nº. 002/2018, tipo menor preço por item, cujo
objeto é referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de assessoria Contábil visando a manutenção das atividades da
Câmara Municipal de Borda da Mata, durante o período de 12 (doze) meses. A
abertura dar-se-á no dia 16/02/2018, às 13:00 horas. O Edital em inteiro teor
estará à disposição dos interessados de 2ª a 5ª feira, das 12 h às 17h e na 6ª
feira das 8h às 14h, na Avenida Wilson Megale, 790 - 3º andar - Centro – Borda
da Mata, CEP 37.564-000, pelo site https://www.camarabordadamata.mg.gov.br
maiores informações através do Telefone (35) 3445-1647. – WALDIR GOMES
BONIFÁCIO – Presidente da Câmara Municipal.

Prefeitura de Borda da Mata
comunica contribuintes
para consulta de débitos
pendentes no Setor de Arrecadação
A Prefeitura de Borda da Mata está
comunicando todos os contribuintes
com débitos pendentes por meio de
notificação postal, via Correios.
Entretanto, quase metade das
notificações voltaram, por razões de
mudança de endereço, de recusa
indevida ou de ausência do
contribuinte. Dessa forma, a Lei 2.063/
2017 autoriza o Poder Executivo a
proceder notificação por Edital, caso
frustrada a tentativa de notificação. Para
que seja concedido amplo conhecimento
aos contribuintes, está sendo publicado
Edital de cobrança administrativa de
dívida ativa com os nomes, endereços e
respectivos CPF‘s, pelo prazo de 30 dias
no saguão da Prefeitura Municipal,

contados da publicação.
Os contribuintes devem comparecer
ao Setor de Arrecadação, Fiscalização e
Atendimento ao Público no horário de
10h às 15h para retirar o documento de
arrecadação e efetuar o pagamento nas
agências bancárias ou nas casas
lotéricas. Caso os débitos já tenham sido
quitados, o contribuinte deve
apresentar os comprovantes na
repartição. Os débitos em questão
incluem impostos, taxas, contribuições
de melhoria e todas as receitas. Após o
prazo do Edital (30 dias), os débitos
serão protestados.
Dúvidas e informações podem ser
sanadas pelo telefone (35) 3445-4924.

10

TRIBUNA POPULAR

