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Borda da Mata volta a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

Borda da Mata está inserida no mapa nacional na região
do Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas.
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Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)

Cirurgião Dentista - CROMG 19.608

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

Consultório

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

Presidente da Câmara de Bom
Repouso se reúne com Chefe
dos Correios de Minas Gerais

O presidente da Câmara de Bom
Repouso, Ederson Santos, no dia 05 de
setembro, esteve no Gabinete do
Deputado Estadual Duarte Bechir,
quando na oportunidade o presenteou
sua equipe com morangos do município,
que é conhecida como a Capital Nacional
do Morango.

Neste mesmo dia, Ederson dos Santos

esteve  reunido com Chefe dos Correios
de Minas Gerais por intermediação do
deputado Duarte Bechir para discutir
assunto de grande interesse do
Munícipio. “A reunião foi muito
produtiva e breve seremos atendidos,
agradeço apoio do deputado e me coloco
sempre a disposiçäo para servir o povo”,
conclui o Presidente da Câmara.

Ederson com o
Chefe dos
Correios

Ederson com o
Deputado

Duarte Bechir

Ofício do Presidente dos Correios
 enviado ao Presidente da Câmara:

Zona Rural – Bom Repouso

Os trabalhos na zona rural de
Bom Repouso continuam
constantes. Neste mês, vale
ressaltar a manutenção da Ponte
(Toninho Bastião) que foi
reaolvida e  manutenção da
antena de celular na torre que
atende Capelinha, Caetanos e
Cantuários.

Liberdade ao Porquinho
Em tom lúdico, campanha do Sicoob busca fortalecer sua imagem e estimular os depósitos em poupança.

O Sicoob Credivas, através da
Agente de Organização do Quadro
Social Jane Pacheco Coelho,  deu
prosseguimento ao Projeto Poupança
na Escola Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão em Bom Repouso. A
segunda etapa do projeto intitulado
“Alimente & Liberte o seu
porquinho”, consistiu em atividades
lúdicas, filmes e diálogos sobre os
benefícios de se investir em uma
poupança, através de uma linguagem
leve e divertida.

O consumo consciente abrange
pequenas mudanças no
comportamento diário, disciplina,
compromisso e controle de impulsos
de consumo, além de criar junto aos
educandos uma cultura de poupança.

O projeto foi idealizado a fim de
colocar em prática o 5º Princípio do
Cooperativismo que prevê
“Educação,  Formação e

Informação”.

O projeto ainda está em andamento.
Sua última etapa consiste em decidir
com as crianças de cada sala como o
dinheiro poupado em conjunto
deverá ser gasto, em cumprimento do
2º Princípio do Cooperativismo –
Gestão Democrática dos Membros.

A Direção da Escola parabeniza a
Cooperativa na pessoa da agente Jane
pela iniciat iva,  que consiste na
conscientização sobre o consumo
responsável, permitindo uma ação
que garante melhoria na qualidade de
vida.

Projeto Poupança na Escola do Sicoob

“Não deixe que as pessoas te façam
desistir daquilo que você mais quer na

vida. Acredite. Lute. Conquiste.
E acima de tudo, seja feliz.”

“Não importa o
que você

decidiu. O que
importa é que

isso te
faça feliz.”

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2017

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 - 27
Março                   15 - 31
 Abril                    13 - 28
 Maio                    15 - 31
  Junho                 14 - 30
   Julho                  14 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 29
  Outubro               16 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12
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A COMEXIM CAFÉ  informa aos amigos

produtores, que para melhor atendê-los, está com seu

escritório localizado em Borda da Mata, na Rua Eduardo

Amaral, 347,  próximo a Agropecuária  e Veterinária
Marques, com atendimento  nos seguintes horários, de

Segunda a Sexta- feira das
8h às  12h e das 13h às 17h30.

Intermediações
Compra e Venda de Café
(35) 9-9868-0382 - Vivo
 (35) 9- 9147-5778 - Tim

Falar com Odair
Informações: 0800-2838500

Comexim  Ltda.
Rodovia MG 290, Km 54,3, Córrego da Gralha,

Ouro Fino – MG

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

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

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

 Agora com reabilitação de
joelho, coluna e cardiovascular

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendemos em domicílio em Borda da Mata, Tocos do Moji e
Zona Rural, agende sua consulta pelo Telefone:(35)99904-8397

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA TRIBTRIBTRIBTRIBTRIBUNUNUNUNUNA POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A POPULAR  A 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

CÂMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-
MG - CONCURSO PÚBLICO 001/2017

EXTRATO DO EDITAL  
A Câmara Municipal de Tocos do Moji-MG, TORNA PÚBLICO que estarão
abertas, no período de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2017, exceto

sábados, domingos e feriados, inscrições ao Concurso Público para
Provimento de cargos em seu Quadro de Pessoal, a saber: Contador;

Controlador Interno e Secretário Administrativo/Legislativo. As provas estão
previstas para 04 de fevereiro de 2018. O Edital em seu inteiro teor está à

disposição dos interessados na Câmara Municipal e no site
www.jcmconcursos.com.br, locais onde serão efetuadas as inscrições. Tocos
do Moji, 21 de setembro de 2017 – Denis Henrique de Faria – Presidente da

Câmara Municipal de Tocos do Moji - MG.

Borda da Mata volta a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro
O Ministério do Turismo divulgou no

dia 14/09 o novo Mapa do Turismo
brasileiro, instrumento que destaca
municípios que adotam o turismo como
estratégia de desenvolvimento e norteia
a definição de políticas públicas para o
setor. Borda da Mata está inserida no
mapa nacional na região do Circuito
Turístico das Malhas do Sul de Minas.

O Circuito Turístico das Malhas é
composto por seis cidades: além de
Borda da Mata, estão Inconfidentes,
Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga e
Albertina. Todas estão no Mapa do
Turismo. Para o prefeito André Marques,
desenvolver o turismo no município faz
parte da estratégia de alavancar a
economia, gerando emprego e renda aos
bordamatenses.

De acordo com o ministro do turismo,
Marx Beltrão, o mapa é um instrumento
muito importante para gestão,
estruturação e promoção dos destinos.
Por isso, é importante que ele esteja
sempre atualizado, garantindo com que
os municípios que queiram trabalhar o
turismo como uma atividade econômica,
tenham prioridade dentro das políticas
e ações do Ministério do Turismo.

No país são 3.285 municípios em 328
regiões turísticas. Em Minas Gerais são

555 cidades, ou seja, 65% do estado
têm vocação e potencial turístico.

O Mapa do Turismo Brasileiro é o
instrumento instituído pela Portaria
MTur nº 313, de 3 de dezembro de
2013 a tual izada no âmbito  do
Programa de Regionalização do
Turismo (instituído pela PORTARIA
Nº 105, DE 16 DE MAIO DE 2013
atualizada) que orienta a atuação do
Minis tér io  do Turismo no
desenvolvimento das  pol í t icas
públicas.  É o Mapa do Turismo

Brasileiro que define a área - o recorte
territorial - que deve ser trabalhada
prioritariamente pelo ministério. Ele
é atualizado periodicamente, e conta
com versões de 2004, 2006, 2009,
2013, 2016 e a recém-lançada 2017. 

Borda da Mata já esteve no Mapa
nas versões de 2004, 2006, 2009 e
2013. Ficou fora em 2016 e retorna
em 2017 com as novas exigências da
Portaria nº 205, de 09 de dezembro
de 2015. A partir de então, as versões
serão atualizadas a cada dois anos. 

Borda da Mata é campeã de Futsal Feminino
no 1º Campeonato Regional de Inconfidentes

A final aconteceu no dia 22/09 com a
vitória do time de Borda da Mata por
6x4 sobre o time de Jacutinga. As
atletas foram acompanhadas pelo
técnico Tiago Lopes e auxiliar Luiz
Rafael. Além do troféu, a jogadora
Vanessa Silva foi eleita a melhor da

competição.
A equipe de Bueno Brandão ficou em

terceiro lugar na competição,
Inconfidentes ficou em quarto lugar na
competição, com o placar final de 3 a 0
para Bueno. A grande final foi entre
Borda da Mata e Jacutinga em um jogo

muito disputado. De acordo com Tiago,
“foi um campeonato de alto nível, o qual
foi superado pelo time mais jovem da
competição. Parabéns às jogadoras
Jéssica, Lana, Pauline, Vanessa,
Lidiane, Ana Elisa, Carla, Emily, Édina,
Rafaela e Jennifer.”

Final do 1º Campeonato Regional de Inconfidentes de Futsal Feminino

Prefeitura de Borda da Mata
 realiza serviços de manutenção

no distrito Sertãozinho

Limpeza, manutenção dos banheiros públicos e pintura das guias no distrito
Sertãozinho em preparação as festividades dos próximos finais de semana. O
Departamento de Obras está trabalhando em todo o município.

“Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para
nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver.”
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HC Informática
Comércio e assistência técnica

Manutenção em computador,
            Notebook e impressoras

     Peças e acessórios
Suprimentos de impressão

Recargas de cartuchos tinta e toner

Loja: Rua Duque de Caxias, 158 – Borda da Mata/MG
(Cruzamento com av. Olívio Megale)

Site: www.hcinformatica.loja2.com.br/Email: helio.rdalencar@hotmail.com

Cel/Zap: (035) 9.9876 5165 (Vivo)

Professores de Borda Mata participam
de palestra sobre educação inclusiva

Com atividade do módulo de estudo
periódico dos professores da Rede
Municipal de Educação de Borda da
Mata, aconteceu no dia 20/09, uma
palestra sobre educação inclusiva,
ministrada pelo Prof. Murilo, do sistema
Educacional NAME/Pearson. Além dos
professores da Rede Municipal,
participaram também os profissionais do

Colégio Nossa Senhora do Carmo e da
APAE, bem como a direção destas duas
instituições. A palestra aconteceu no
auditório do Colégio Nossa Senhora do
Carmo.

De acordo com diretor do
Departamento Municipal de Educação,
Prof. Antônio Carlos de Rezende, “foi
uma palestra excelente, muito

esclarecedora, na qual o tema foi
abordado de uma maneira bastante clara
e objetiva. Agradecemos a todos pela
participação, em especial à APAE, na
pessoa da Diretora Taíza, e ao Colégio
Nossa Senhora do Carmo, na pessoa da
Ir. Alexandra e da Ir. Cátia, pela parceria,
cedendo-nos um espaço tão confortável
para a realização deste evento.”

Palestra no
Colégio Nossa

Senhora do
Carmo

Setor de Odontologia de Borda da Mata realiza
palestras sobre prevenção e saúde bucal

A dentista da Secretaria Municipal de
Saúde, Tatiana dos Santos, falou sobre
“Saúde bucal: prevenção na terceira
idade” para o grupo Hiperdia da UBS
Nossa Senhora de Fátima durante a
reunião periódica do grupo no dia 20/
09.

Um dia antes, 19/09, Tatiana
conversou com pacientes da UBS Nossa
Senhora de Fátima sobre o tratamento
odontológico da Secretaria Municipal,
bem como a importância da prevenção
para a saúde bucal. Para o dentista
responsável pelo Setor de Odontologia

da Secretaria Municipal de Saúde,
Leandro Pereira, a informação para a
prevenção é muito importante para
manter a saúde bucal.

Palestras
sobre

prevenção e
saúde bucal

Departamento de Obras
inicia limpeza no ribeirão Santa

Terezinha em Borda da Mata
Com a liberação ambiental para

desassoreamento do ribeirão Santa
Terezinha em Borda da Mata, realizada
pela empresa Sigma Soluções em
Engenharia entre os dias 15 a 18 de
setembro, a Prefeitura iniciou o serviço
no córrego em Borda da Mata/MG no

dia 19/09. O serviço vai beneficiar os
moradores e minimizar os impactos na
época de chuvas. 

A limpeza do rio compreende o
trecho da ponte na saída para o distrito
Cervo até a estrada que vai para o
bairro Cafua.

Limpeza no Córrego Santa Terezinha
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Fundada em 03 de
junho de 1962 pelo
Miss. David Miranda

Sediada na cidade de Borda da Mata na Rua Orlando
Domingos dos Santos, nº 06 - Bairro Amoreiras

Culto todas as noites à partir das 19 h. Segunda-feira -

Campanha da Libertação; Quarta -feira - em favor do Lar e

da Família; Sábado - ensinamento da Palavra de Deus.

Esperamos vocês!

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

 Fanfarra da EELAM se apresenta
no Lar Monsenhor Pedro Cintra 

Os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra receberam muitas visitas na tarde de 15/09: os alunos que compõem a fanfarra da
Escola Estadual Lauro Afonso Megale (EELAM), as balizas e professores proporcionam interação, música, convívio social e
muito carinho com os queridos senhores e senhoras que vivem no Lar. A Prefeitura agradece o carinho e atenção da EELAM!

Conselhos municipais analisam inserção do
Projeto Jovem Aprendiz em Borda da Mata

Com o intuito de ofertar qualificação
e inserir os jovens no mercado de
trabalho em Borda da Mata, o Conselho
Municipal de Assistência Social
(CMAS) e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) estão estudando a inserção
do Projeto Jovem Aprendiz no

município.
No dia 14/09, um representante do

Instituto Pater de Educação e Cultura,
Artur Bernardes, esteve em Borda da
Mata para apresentar o Projeto Societá
que atua na qualificação e inserção dos
jovens em empresas, de acordo com a
demanda do município. Os trâmites

legais estão em estudo e já são vistos
com bons olhos pelos conselheiros. De
acordo com o presidente do CMAS,
Luiz Rafael dos Santos “o projeto será
de suma importância para a cidade já
que irá beneficiar centenas de jovens e
com isso dar outra visão para o mercado
de Borda da Mata.”

 Apresentação
do Projeto

Societá que atua
na qualificação e

inserção dos
jovens em
empresas

Programa da Prefeitura de Borda da Mata
 que concede até 90% de desconto para

contribuintes em atraso é prorrogado até dezembro
O Programa Municipal de Recuperação

de Créditos do Município de Borda da Mata
(Lei 1.974/2017) foi prorrogado até o dia 20/
12/2017. O decreto nº 3.754/2017 que
prorroga o prazo foi assinado e publicado
pelo prefeito André Carvalho Marques em
22 de setembro.

O objetivo é facilitar o pagamento de
débitos em atraso de contribuintes, inscritos
ou não em dívida ativa, em cobrança
administrativa e/ou judicial com
vencimentos até 31/12/2016.  

Os contribuintes poderão pagar os
débitos à vista ou parcelado com desconto

no valor dos juros e multas. O desconto é de
90% para pagamento à vista, 70% para
pagamento em até 6 parcelas e 50% para
pagamento em até 36 vezes. A adesão ao
Programa pode ser feita no Setor de
Arrecadação, Fiscalização e Atendimento ao
Público da Prefeitura, no horário de 10h às 15h. 

Mais de 400 pessoas são
vacinadas na campanha de

multivacinação em Borda da Mata

Campanha de Multivacinação

A campanha de multivacinação em
Borda da Mata aconteceu entre os dias
11 a 22 de setembro. O público-alvo
foram as crianças menores de 5 anos com
vacina atrasada, os adolescentes com
as vacinas de HPV ou Meningo
atrasadas e os adultos que nunca
tomaram Febre Amarela.

A equipe da Saúde percorreu os bairros

rurais e urbanos para facilitar o acesso
da população, além disso, o dia “D” no
sábado, 16/09, atendeu uma grande
parcela do público-alvo. Entre os
menores de 14 anos, foram 666
comparecimentos, dos quais 242
pessoas foram vacinadas com 412
doses. Entre as pessoas acima de 15
anos, foram 215 vacinados.
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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

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso
Alegre,

servimos
pratos

executivos
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Duas pessoas são presas por tráfico
de drogas no centro de Borda da Mata

Durante realização de operação de combate ao tráfico de drogas em Borda da
Mata, a equipe policial, ao passar pela Rua Benedito Cobra, local onde havia
denúncias de tráfico de drogas, deparou com os cidadãos ALM e o LHPP em atitude
suspeita, sendo que LHPP já é conhecido como usuário de drogas, ambos foram
abordados, sendo encontrado no bolso da calça de ALM,  a quantia de R$214,60 em
notas e moedas. Porém os policiais realizaram buscas no local, onde os autores
estavam e foi localizado em um galho de árvore um pequeno tubo contendo pedras
de substâncias semelhante a crack. Diante do exposto os autores foram presos em
flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia para providências subsequentes.

Usuários de drogas são presos
no bairro São Judas Tadeu

Durante operação no bairro São Judas Tadeu, foi dado ordem de parada ao veículo
com o condutor em atitude suspeita, após serem submetidos à busca pessoal, foi
encontrado dentro da lata de cerveja do autor 03 “pinos” contendo em seu interior
uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. Diante do exposto, os
autores foram presos em flagrante delito e os “pinos” foram apreendidos e tomadas
as providências subsequentes.

Mulher é encontrada morta dentro de um rio
A PM de Borda da Mata foi acionada por uma pessoa que não se identificou,

porém relatou que no rio da ponte de zinco, bairro Ponte Nova,  estaria um corpo
humano.  Os militares deslocaram até o local e depararam com a vítima NLC boiando
dentro do rio próximo as margens. A família relatou que a senhora que foi encontrada
morta, teria saído no domingo para procurar uma casa para se mudar e depois disso
não foi mais avistada, sendo encontrada somente dois dias depois.

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR - 3445-2130

“Quando algo ruim acontece você
tem três escolhas: deixar isso definir

você, deixar isso destruir você ou
fazer isso te deixar mais forte.”
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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

Proposição de Lei nº 08/2017
Autoriza a inclusão de ação no PPA 2014/2017, Lei nº1.838/2013, abre crédito

adicional especial na LOA 2017, Lei nº 1.955/2016 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. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a seguinte ação no PPA
2013/2017:

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir os Créditos Especiais no
valor total de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), destinados a financiar as
seguintes dotações orçamentárias do exercício corrente:

Art. 3º. Os recursos utilizados, para a abertura dos créditos especiais previstos
no artigo segundo, são originários de anulação de dotações no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), conforme segue:

Art. 4º. Fica o poder executivo autorizado a suplementar a dotação criada no
artigo 2° desta Lei até o limite de 25% (vinte por cento) do seu valor.

Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Borda da Mata, 13 de abril de 2017.
JORGE PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicações da Câmara Municipal
de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 09/2017
“Institui o CUIDAR – Programa de Alimentação Complementar, por meio da oferta de complemento lácteo (leite), e dá outras

providências”.
O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Borda da Mata/MG, o CUIDAR – Programa de Alimentação Complementar,

a fim de garantir segurança alimentar, por meio da oferta de complemento lácteo (leite), a crianças pertencentes a famílias que
se encontram em situação de vulnerabilidade social, em decorrência de hipossuficiência financeira.

Parágrafo único. Será considerada em situação de vulnerabilidade social a família que estiver inserida no Cadastro Social
Único – CADSUAS.

Art. 2º O CUIDAR tem por objetivo principal garantir que crianças de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade
social tenham o complemento alimentar necessário ao seu completo desenvolvimento físico.

Art. 3º O CUIDAR será prestado a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, observados
os seguintes critérios:

I - crianças de 6 (seis) meses e 1 (um) dia a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, de famílias em situação de
vulnerabilidade social;

II - crianças de 0 (zero) a 6 (seis) meses, em casos de morte materna ou filhos de mães portadoras do vírus HIV, permanecendo
o benefício, caso a criança se encontre na situação prevista no inciso anterior.

§1º - A concessão do complemento lácteo será de 1 (um) benefício por criança, podendo se estender até o limite de idade
máxima previsto no caput deste artigo;

§2º A suspensão do benefício poderá se dar, a qualquer tempo, nos casos de melhoria das condições de subsistência da
família.

Art. 4º Para efeitos desta Lei, considera-se benefício do CUIDAR:
I - um kit composto por 4 (quatro) latas de 400g de complemento lácteo (leite), para os destinatários previstos no inciso I do

art. 3º desta Lei;
II – um kit composto por 8 (oito) latas de 400g de complemento lácteo (leite), para os destinatários previstos no inciso II do

art. 3º desta Lei.
Art. 5º A presente Lei implementará o CUIDAR, tendo como referência a Lei nº. 8.080/1990.
Art. 6º O CUIDAR possibilitará:
I - acesso ao complemento lácteo, elemento essencial para o crescimento e o desenvolvimento da população infantil;
II - atendimento básico à necessidade alimentar; e
III - o desenvolvimento e crescimento saudável das crianças.
Art. 7º A gestão do CUIDAR caberá, de modo compartilhado, à Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento Municipal

de Assistência Social.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do CUIDAR correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 9º Os demais procedimentos para seleção, definição de quantitativo anual de destinatários, metodologia de entrega do

benefício, bem como, monitoramento e avaliação inerentes à implementação do CUIDAR serão regulamentados por Decreto do
Poder Executivo, após deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Conselho Municipal de Saúde -
CMS.

Art. 10 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de abril de 2017.

JORGE PEREIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1º Seminário do Patrimônio Cultural  - Tocos do Moji
Aconteceu em Tocos do Moji dos dias

18 a 22 de Setembro, o Seminário de
Patrimônio Cultural. Entre as atividades
realizadas pelo Departamento de Cultura
aconteceram Palestras para Público em
Geral com o  Gestor do Circuito Serras
Verdes e Membro do Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural do

Município de Córrego do Bom Jesus,
Clodoaldo Costa e Palestras nas Escolas
Municipais e Estadual pela Conselheira
Regiane Cruz. Ao longo da semana
podemos conhecer mais a fundo toda
trajetória de Registro e Inventário do
Patrimônio Cultural de Tocos do Moji e
para finalizar com chave de ouro nossos

jovens e crianças puderam contemplar
de perto nosso acervo cultural Tombado
e também uma rica exposição de fotos
antigas. O PATRIMÔNIO CULTURAL
É A MELHOR FORMA DE – SE
GUARDAR A HISTÓRIA DE UM POVO.

Departamento de Cultura e Turismo

Tocos do Moji

Veja os principais momentos do Seminário:
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Orquestra Sinfônica se apresenta em comemoração aos 70 anos
da chegada do Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata

Em homenagem ao saudoso
Monsenhor Pedro Cintra, os
bordamatenses e visitantes prestigiaram
o concerto da Orquestra Sinfônica de
Mogi Guaçu, em Borda da Mata, na noite
de 22/09/17, em frente à Basílica Nossa
Senhora do Carmo. Os músicos da
corporação musical Marcos Vedovello
apresentaram um repertório misto entre
o erudito e o popular e encantou o
público presente.

A comemoração relembrou a chegada
de Monsenhor Pedro Cintra a Borda da
Mata no dia 22 de setembro de 1947.

Grande líder, empreendedor e homem de
fé, Monsenhor Pedro Cintra deixou em
Borda da Mata um legado de devoção
que atravessa gerações. Entre seus
feitos, está a construção da igreja matriz
em apenas sete anos. A imponente obra
em estilo lombardo-romano é hoje a
Basílica Nossa Senhora do Carmo.

O evento foi organizado pelo estúdio
Bordão da Mata, com o apoio da
Prefeitura de Borda da Mata, por meio
do Departamento de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, e patrocínio do
comércio local.

Apresentação da Orquestra em frente a Basílica

GRÁFICA E JORNAL
TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Circuito de Cicloturismo Rota das
Montanhas em Tocos do Moji

O Circuito de Cicloturismo Rota das
Montanhas acontecerá no dia 15 de
outubro em Tocos do Moji,  com
concentração,  largada e chegada na
Praça Ivo Tomáz.

O evento consistirá em um passeio
ciclístico na área urbana e rural. O
passeio não será cronometrado e não
haverá competição.

Os roteiros passarão por todo o tipo
de via (estradas de terra, trilhas naturais,
estradas pavimentadas, entre outras).
Vale ressaltar que o fluxo de veículos
apenas será interrompido no local de
concentração dos ciclistas.

Cada participante do Circuito de
Cicloturismo Rota das Montanhas terá

direito a:
Number Plate;  Café da Manhã; Ponto

de Apoio com Frutas; Medalha de
participação para os primeiros 150
inscritos; Direito a participação em
sorteio de brinde.

A entrega do kit de cada participante
será no dia do evento a partir das 08h
pela organização e deverá ser retirado
pelo próprio inscrito mediante
apresentação de documento oficial com
foto (RG).

As inscrições serão feitas por meio do
site WWW.PORTALDASCORRIDAS.COM.BR e
em hipótese alguma será devolvido o
valor pago pela inscrição.

Realização: L.M Eventos

Ciclista de Borda da Mata
participa da mais tradicional

prova de MTB da América Latina

Nos dias 16 e 17
de setembro, o
ciclista Ramirez

Souza Medeiros, de
Borda da Mata,

participou da 25ª
edição do Iron Biker
Brasil, realizado em

Mariana/MG. A
prova de MTB mais

tradicional da
América Latina, com

1700 atletas de 13
países. Ramirez

chegou em 32º lugar
em sua categoria.

Replicação Estratégia Alimenta Brasil
acontece no ESF de Tocos do Moji

No dia 11 de setembro, iniciou-se a
semana com muito aprendizado no ESF
de Tocos do Moji, com determinação
acreditando em mudanças para a
melhoria da qualidade de vida das
nossas crianças, realizando capacitação,
replicando conhecimento,
compartilhando ideias, sendo assim
fornecendo um atendimento de melhor
qualidade, vendo que a mudança parte

de nós profissionais, focando que temos
que ser humanos,  termos ética,
sabedoria e determinação no cuidado
com as palavras e com as pessoas que
são seres humanos dotados de
fragilidade, de sensibilidade que muitas
vezes nos procura por dúvidas e
incertezas.

Shirley Pereira
Enfermeira

Replicação
Estratégia

Alimenta Brasil
no ESF de

Tocos do Moji

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
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Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal e Escola Estadual de
Tocos do Moji realizam visita a Emissora EPTV em Varginha

 No dia 12 de setembro, a Emissora
EPTV Sul de Minas em Varginha
recebeu, em seu estúdio, os alunos do
9º ano das Escolas Municipais

Ambrosina Maria de Jesus, do Distrito
Sertão da Bernardina, Benedito
Caetano de Faria, do Distrito
Fernandes e Escola Estadual José

Tomás Cantuária Júnior, que tiveram
suas redações escolhidas no concurso
de redação “Se essa rua, se esta rua
fosse minha.. .  Porque não é?”

Acompanharam os alunos, a
Supervisora Neuza Cantuária e a
Professora Sônia, ambas da Escola
Estadual José Tomás Cantuária Júnior.

O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji
parabeniza Professores e Alunos pela
participação no EPTV na Escola.

ESF de Tocos do Moji realiza palestra sobre sexualidade no Distrito Sertão da Bernardina

No dia 19 de setembro de 2017, a Equipe Saúde da Família de Tocos do Moji realizou na Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus, no Distrito do Sertão da Bernardina, no período da manhã para
9º ano e no período da tarde para o 5º ano, uma palestra educativa sobre Sexualidade, abordando diversos temas, com discussão em roda com os alunos e materiais informativos. 

Grupo Viva a Vida Caminhando 
em Tocos do Moji

Motivação para vida saudável caminhar, alongar, praticar atividade física em
benefício de sua saúde não somente do seu corpo. 


