DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 375
31 DE MARÇO 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

Colégio Nossa Senhora do Carmo completa 75 anos em Borda da Mata
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Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado de Tocos do
Moji realiza palestra aos pais,
professores e equipe gestora
Foi realizada, no dia 26 de fevereiro,
uma palestra aos Pais, Professores e
Direção da Escola Municipal Manoel
Rodrigues Machado, de Tocos do Moji,
pelos Pedagogos da Rede Municipal de
Ensino da cidade de Estiva, Professor
Donizete Felipe Justino e Professora
Maria Eliana Felipe Cardoso.
O Tema da Palestra foi: “Limites e
participação efetiva da família na
escola”. A palestra foi muito produtiva
e a participação das famílias foi
fundamental, propiciando a troca de
experiências e a interação entre os

participantes.
O Departamento Municipal de
Educação de Tocos do Moji agradece a
Coordenadora Silvia Marli de Souza
Silva, aos Professores e Funcionários da
Escola Municipal Manoel Rodrigues
Machado pela organização, empenho e
dedicação ao Ensino. Agradece também
aos palestrantes e aos pais, enfatizando
a importância que a família representa
na sociedade, principalmente na escola.

Estratégia Saúde da Família de Tocos
do Moji realiza pesagem e avaliação
nutricional das crianças de 0 a 3 anos e meio
No dia 16 de março foi realizado, na
ESF de Tocos do Moji, a pesagem e
avaliação nutricional das crianças de 0
a 3 anos e meio, quando foi preenchido
o questionário de consumo alimentar
pela nutricionista Gislaine Pereira

imprescindível para que toda a família
adotem hábitos saudáveis.
Alimentar-se bem é manter a vida
saudável.
Equipe da Estratégia Saúde da Família
Tocos do Moji

juntamente com as mães dos menores
de 2 anos, com orientações sobre
alimentação saudável. O Ministério da
Saúde orienta que a educação alimentar
deve se iniciar nos primeiros dias de
vida, para isso as orientações ao país é

Equipe do Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji.

Pesagem e avaliação nutricional

Palestra: “Limites e participação efetiva da família na escola” em Tocos do Moji

Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
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

As famílias confundem escolarização com educação.
É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma
parte da educação. Educar é tarefa da família.
Mario Sergio Cortella

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

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Projeto de qualificação profissional da Prefeitura de
Borda da Mata inicia curso de Cuidador de Idoso
Com carga horária de 180 horas, o
curso Cuidador de Idoso teve início
em 19/03. As aulas são realizadas na
Escola Municipal Benedita Braga
Cobra. O objetivo do curso ministrado
pelo Senac é formar profissionais com
competências para atuar e intervir em
seu campo de trabalho, capazes de
auxiliar e prestar cuidados à pessoa

idosa, com ou sem necessidade de
cuidados especiais em sua rotina, a fim
de obter resultados para a melhoria da
qualidade de vida do idoso.
O projeto de qualificação
profissional “Qualifica Borda da
Mata” vai oferecer 17 cursos
profissionalizantes a quase mil
pessoas no município. O curso

Cuidador de Idoso é o quarto curso
oferecido. O investimento de quase 350
mil reais é custeado pelo Funemp
(Fundo Especial do Ministério
Público) com a organização e logística
da Prefeitura de Borda da Mata por
meio
do
Departamento
de
Desenvolvimento Social e Cras
Sebastiana Marques.

Cras de Borda da Mata abre
inscrições para grupo de mulheres e
grupo de adolescentes com psicóloga
O Cras Sebastiana Marques convida
todas as mulheres a partir de 18 anos e
adolescentes de 13 a 17 anos para
participarem do GRUPO DE MULHERES
e do GRUPO DE ADOLESCENTES com
a psicóloga Lethycia Santos a partir do
mês de abril. Os dois grupos vão
acontecer na sede central do Cras.
O Grupo de Adolescentes tem início

no dia 23 de abril, às 17h30 e vai tratar
de
assuntos
recorrentes
à
adolescência, com destaque para
profissão e aspirações futuras. O Grupo
de Mulheres começa no dia 24 de abril,
às 18h, e vai tratar sobre
empoderamento feminino. As
inscrições podem ser realizadas no
Cras: Rua Salvador Orlandi, 53 – Centro.

Curso de Cuidador de Idoso

Alunos de Borda da Mata recebem projeto Saúde na Escola
A cada dois meses, os profissionais da Estratégia Saúde da Família
vão às escolas das redes municipal e estadual do município para fazer
o acompanhamento com as crianças e adolescentes. No dia 20/03, a
Escola Municipal Francisco de Souza Costa recebeu o enfermeiro
Cássio Magno para o acompanhamento, a qual teve conferência do
cartão de vacinação, triagem de saúde ocular e verificação de alterações
de acordo com a ficha do aluno.
A cada visita nas escolas, os profissionais têm um tema adequado
às faixas etárias. No decorrer de 2018, serão tratados temas como
alimentação saudável, obesidade infantil, atividades físicas e de lazer,
saúde auditiva, cultura da paz, higiene, prevenção de álcool, drogas e
doenças sexualmente transmissíveis, entre outros assuntos inerentes
à promoção da saúde e prevenção de doenças.
Além disso, os dentistas da Secretaria Municipal de Saúde, também
atendem os alunos e realizam palestras e atividades periódicas sobre
saúde bucal. Entre os dias 19/03 a 22/03, as quatro escolas municipais,
a Creche Madre Tereza de Saldanha, o Cemei Professora Ana Maria
Cabral dos Santos e a Escola Estadual Lauro Afonso Megale receberam
os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família para orientações.

Cras de Borda da Mata

Projeto
Saúde na
Escola em
Borda da
Mata

Idosas do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da
Mata recebem flores no Dia Internacional da Mulher

No mês dedicado às mulheres, as senhoras que vivem no Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata também receberam uma singela homenagem pelo Dia
Internacional da Mulher. As idosas e também as funcionárias do asilo ganharam rosas da coordenadora Dalva Luzia pelo dia comemorativo, quem também foi
surpreendida com flores! Parabéns a todas as mulheres!

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

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
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Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos comemora 21 anos
A Escola Municipal Professora Diva
Ribeiro dos Santos completou 21 anos
no dia 14 de março. A comemoração
contou com a visita da professora
aposentada Antônia Zinei (Toninha), excoordenadora da escola. Ela falou sobre
a valorização da escola, os direitos e
deveres dos alunos.
Os alunos apresentaram trabalhos
produzidos em sala de aula sobre a
história da escola. Entre as produções
dos alunos, teve leituras, paródias e
escrita de cartas.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

E D ITAL
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de
2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e
seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária.
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes
nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas
à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal,
para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o
contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da
Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no
site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à
Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA,
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais
e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 31 de março de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Atleta de Borda da Mata é campeão de meia maratona em prova de corrida tradicional no Sul de Minas

O atleta Ricardo Bento de Souza
(Kiu), de Borda da Mata,
participou do dia 18 de março da
tradicional e dura prova de Corrida
de
Montanha
a
ULTRAMARATONA REI E
RAINHA SERRA DE MINAS - em
Inconfidentes, e sagrou-se
campeão do percurso de meia
maratona que cronometrou
23,9KM, a prova contou com
quase 200 atletas de várias
regiões e até de outros países. A
prova tem seu maior percurso de
54KM. Sendo que o atleta bordamatense participou do percurso de 23,9KM, Ricardo conta que não
esperava ganhar a competição, pois seu foco é corridas mais curtas de até 10km, e não estava treinando para
esta modalidade. Ele diz o que lhe ajudou foram os treinos pelos morros em torno de Borda da Mata, dias
antes da corrida.
O atleta Bordamatense que já vem participando de competições no Sul de Minas desde novembro de
2015, tem se destacado em sua categoria (30-40 anos). Ele já coleciona algumas conquistas e cerca de 50
medalhas de participação e neste ano de 2018 já subiu ao pódio nas 3 competições em que participou.
Algumas das competições que o atleta se destacou nos últimos meses:
CORRIDAS EM 2018
- ULTRAMARATONA REI RAINHA – INCOFIDENTES - MG (23,9km) – CAMPEÃO DO PERCURSO MEIA MARATONA;
- CORRIDA BUENORUN 7KM - BUENO BRANDÃO-MG – 3º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
- 21º CORRIDA RÚSTICA 5KM – INCONFIDENTES – MG – 3º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
CORRIDAS EM 2017
-CORRIDA P.A. ROCK RUN 10KM – POUSO ALEGRE –MG – 2º COLOCADO NA SUA CATEGORIA E 31º GERAL (CORRIDA COM CERCA DE 600
ATLETAS);
- CORRIDA CORPUS CHRISTI 10KM – BOM REPOUSO – MG - 2º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
- CORRIDA PROL DOS ASILOS 10KM – POUSO ALEGRE – MG - 2º COLOCADO NA CATEGORIA;
- 3º CORRIDA DA REPÚBLICA 8KM – BORDA DA MATA – MG - 2º COLOCADO ATLETA DA CIDADE;
- 10º CORRIDA RÚSTICA ABOLIÇÃO 8KM – POUSO ALEGRE – MG - 1º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
- 20º CORRIDA RÚSTICA 5KM – INCONFIDENTES – MG – 3º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
- CORRIDA ACISO 5KM – BORDA DA MATA – MG – 4º COLOCADO DA CIDADE
CORRIDAS EM 2016
- CORRIDA CORPUS CHRISTI 10KM – BOM REPOUSO – MG - 2º COLOCADO NA SUA CATEGORIA;
- 9º CORRIDA RÚSTICA ABOLIÇÃO 8KM – POUSO ALEGRE – MG - 3º COLOCADO NA SUA CATEGORIA.

Medalhas conquistadas por Ricardo

O Atleta que treina em suas horas vagas, geralmente no período noturno, incentiva mais pessoas a participarem de atividades físicas e vem colaborando na
organização de corridas e treinos solidários na região e em Borda da Mata, ele diz que treina em busca de bem estar físico e mental e as competições são apenas
parte dos treinos. Onde já fez inúmeros amigos.
Ricardo conta que o esporte vem crescendo na região e cada vez mais pessoas estão em busca deste estilo de vida e agradece a todos amigos que apoiam o
esporte, em especial o atleta e organizador da Ultramaratona de Inconfidentes e seu amigo Hanaydson Limeira, pelo belíssimo evento de 2018 e convida a todos
que desejam levar uma vida saudável a praticar esportes, seja ela qual for.

Apresentações artísticas e cursos do Ministério da Cultura são realizados em Borda da Mata

O projeto “Cantos de Lá nos
Cantos de Cá” do Instituto
Abrapalavra, realizado pelo
Ministério da Cultura, esteve em
Borda da Mata com três ações entre
os dias 17 a 20 de abril. A primeira

foi a apresentação artística no
Coreto no sábado à noite. O
espetáculo contou com a narração
de Aline Cântia, embaladas pelo
músico e compositor Chicó do Céu,
direção de Daniela Perucci, cuidado

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade
de Pregão Presencial nº. 003/2018, tipo menor preço por item, cujo
objeto é referente a contratação de empresa visando a transmissão
via rádio das sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara
Municipal de Borda da Mata, conforme detalhado no Anexo I do edital, durante
o período de 12 (doze) meses. A abertura foi prorrogada para o dia 13/04/2018, 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 6º 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.

cênico da atriz e bonequeira italiana,
Aurora Majnoni e as possibilidades
de acessibilidade com a atriz e
intérprete de libras, Dinalva
Andrade.
Na segunda-feira, dia 19/03,
aconteceu a oficina “Possibilidades
e desafios na arte de contar
histórias” na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra com a
participação de professoras da Rede
Municipal.
O workshop sobre “Gestão e
capacitação de projetos culturais”
foi ministrado por Fernando Chagas

e Aline Cântia na Prefeitura de Borda
da Mata, onde participaram gestores

de Borda da Mata, Inconfidentes e
Congonhal.
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PM de Borda da Mata inicia o
semestre letivo do Proerd

A Polícia Militar inicia neste primeiro semestre as aulas do PROERD (Programa
Educacional de Resistência as Drogas), que hoje conta com um PM instrutor de
Borda da Mata, Cabo Moreira. A aula inaugural na Escola Municipal Professora
Diva Ribeiro dos Santos foi um sucesso, onde as crianças estavam ansiosas para o
início do programa e ficaram felizes com a primeira aula. Neste semestre somente em
Borda da Mata, serão 239 alunos dos 5º anos da rede estadual, municipal e particular
que irão participar deste programa que é realizado em 52 países pelo mundo, um
curso internacional com grade curricular americana. Em sua fala, o Cb Moreira
instrutor do PROERD disse a importância do programa, desde dizer “não” às drogas
até mesmo sobre o “bullying”.

Pessoa é presa por tráfico de
drogas no Bairro Santa Terezinha
A Polícia Militar de Borda da Mata durante operação anti drogas, deparou com
uma motocicleta que segundo denúncias, o condutor estava traficando drogas, foi
procedido abordagem ao motociclista, sendo o condutor identificado, o qual não
possui CNH ou PPD, durante busca pessoal foi encontrado na carteira 01 cigarro de
maconha. Durante a abordagem o condutor da motocicleta foi indagado quanto a
procedência do entorpecente, sendo informado que adquiriu de um traficante de
outro bairro. O autor declarou que é usuário e que compra entorpecentes (maconha)
de um outro traficante e faz “aviãozinho” próximo a residência dele e que adquiriu
os entorpecentes em grande quantidade para repassar para conhecidos, com objetivo
de arrecadar dinheiro para manter o seu vício. Foi aprendida na residência do autor
04 tabletes pequenos de maconha e ele ainda indicou que na garagem próximo ao
portão havia 04 cigarros prontos para a venda. Foi dado voz de prisão ao autor,
sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

PM de Borda da Mata prende cinco pessoas
por porte ilegal de drogas no centro da cidade
A Polícia Militar de Borda da Mata durante operação anti drogas, abordou um
veículo com 05 (cinco) ocupantes, os quais ao avistarem a viatura policial, ficaram
com fisionomia assustada/nervosa, levantando a fundada suspeita pelos militares,
sendo dado sinal sonoro para que parassem o veículo, o que foi prontamente acatado
pelo condutor do referido veículo. Os ocupantes foram submetidos a busca pessoal,
porém nada de ilícito foi encontrado com eles, porém ao proceder uma busca no
interior do veículo, sob o olhar do condutor, foi encontrado no banco traseiro do
veículo um papelote contendo substância semelhante a cocaína. Ambos foram
encaminhados até o quartel PM para lavratura do TCO.

Dois homens tentam roubar
dinheiro e celular próximo ao EELAM,
vítima reage e autores evadem
A Polícia Militar de Borda da Mata foi acionada a comparecer na Avenida Duque
de Caxias, onde teria acontecido um roubo, a vítima alegou que foram duas pessoas
que o assaltou e que levaram dinheiro e um aparelho celular. A vítima relatou que
estava transitando pela Avenida Duque de Caxias próximo a Escola Estadual Lauro
Afonso Megale momento em que dois indivíduos encapuzados de posse de uma
arma de fogo semelhante a pistola, anunciaram o roubo, momento em que reagiu e
entrou em luta corporal com os autores. Certo momento, conseguiu retirar o capuz
de um dos autores e o reconheceu, posteriormente, a PM de posse das informações
tomou todas as providências para captura do autor, o qual evadiu. A Polícia Militar
deixa aqui um alerta, não reaja a nenhum assalto, seja calmo e acione a PM, assim a
vítima não correrá risco contra sua integridade.

Diante dos muros da cidade, uma noite de inverno um homem
que tinha sofrido muito gritou, desesperado:qual o sentido da vida?
e o eco respondeu-lhe claramente: A vida!
Frand de Wilde
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 26/2017

Aniversário

No dia 1º de março, a Esteticista Adriana Gomes
comemorou mais um aniversário.
Nesta data que lhe pertence, é importante dizer que
a vida só vale a pena ser vivida quando somos lembrados
pelo que somos, pelo que representamos na vida
das pessoas que nos cercam.
Afinal conquistar o bem querer de todos que convivemos,
e aniversário é uma comemoração que não pode e nem deve
passar em branco. Devemos pedir a Deus toda paz,
serenidade e tranquilidade para viver cada instante
com alegria e vigor.
Parabéns e felicidades!!!

“Dispõe Sobre o Fundo Municipal de
Turismo de Borda da Mata –
FUNTUR”.
O Prefeito do Município de Borda da
Mata faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPALDETURISMO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal
de Turismo de Borda da Mata, que passa
a ser regido pela presente Lei.
Art. 2º O Fundo Municipal de Turismo
de Borda da Mata – FUNTUR,
instrumento de captação e aplicação de
recursos, que tem por objetivo
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 será gerido
pela Assessoria de Comunicação e
Turismo ou órgão equivalente, sob
orientação e controle do Conselho
Municipal de Turismo de Borda da Mata
– COMTUR, 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, nos termos da
legislação vigente.
SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNTUR
FUNDO MUNICIPALDE TURISMO DE
BORDA DA MATA
Art. 3º O Fundo Municipal de Turismo
de Borda da Mata, FUNTUR, será
constituído por:
I - recursos provenientes da
transferência do Fundo 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 ou ao
desenvolvimento, implementação ou
melhoria do Turismo no Município,
vinculado à Assessoria de Comunicação
e Turismo ou órgão equivalente;
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

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

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 bilheterias, quando não
revertidos a título de cachês ou direitos;
XI - recursos oriundos de vendas de
publicações turísticas editadas pelo
Poder Público, inclusive COMTUR;
XII - participação na renda de filmes e
vídeos de propaganda turística 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, tão logo sejam realizadas as
receitas correspondentes.
§ 2º Os recursos que compõem o Fundo
serão depositados em instituições
financeiras oficiais, em conta especial sob
a denominação - Fundo Municipal de
Turismo de Borda da Mata – FUNTUR.
§ 3º O eventual saldo não utilizado pelo
FUNTUR será transferido para o próximo
exercício, ao seu crédito.
§ 4º Na aplicação dos recursos do
FUNTUR haverá estrita observância às
exigências licitatórias, fiscais,
previdenciárias e trabalhistas.
§ 5º Aplicar-se-ão ao FUNTUR 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 deverá ser incluído
nas propostas orçamentárias do
Município de Borda da Mata,
obedecendo aos seguintes parâmetros:
§ 1º a proposta orçamentária do Fundo
Municipal de Turismo de Borda da Mata
– FUNTUR deverá constar do Plano
Plurianual do Município - PPA.
§ 2º o orçamento do Fundo Municipal
de Turismo de Borda da Mata – FUNTUR
integrará o orçamento do Gabinete do
Prefeito.
SEÇÃO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
DO FUNTUR
Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal
de Turismo – FUNTUR destinam-se:
I - ao fomento das atividades
relacionadas ao turismo no Município,
visando sempre a promoção do
desenvolvimento sustentável da
infraestrutura 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 Pública 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
COMTUR;
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;
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 desenvolvimento 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
turismo,
devidamente registradas nos órgãos
estaduais ou federais competentes, será
efetivado por intermédio do FUNTUR,
de acordo com critérios estabelecidos
pelo Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR.
Parágrafo Único. As transferências de
recursos
para
organizações
governamentais e não governamentais
de Turismo se processarão mediante

convênios, contratos, acordos, ajustes
e/ou similares, obedecendo a legislação
vigente sobre a matéria e de
conformidade com os programas,
projetos e serviços aprovados pelo
Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata – COMTUR.
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.
Art. 8° A gestão do Fundo Municipal de
Turismo de Borda da Mata será exercida
pela Assessoria de Comunicação e
Turismo ou órgão equivalente.
Parágrafo Único. O Chefe do Executivo
Municipal será o ordenador de despesas
do FUNTUR.
Art. 9º. 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 – COMTUR,
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 deverão ser
aplicados no mercado de capitais, cujos
resultados a ele reverterão.
Art. 11. Na aplicação dos recursos do
FUNTUR 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
observarão rigorosamente as diretrizes
traçadas pela Assessoria de
Comunicação e Turismo ou órgão
equivalente e o COMTUR.
Art. 12. O funcionamento, a gestão e a
aplicação dos recursos do FUNTUR
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 boafé, estando os seus gestores, cogestores
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.
Borda da Mata, 06 de julho de 2017.

Proposição de Lei nº 27/2017
“Altera a Lei Nº 1.964/2017, de 18 de
abril de 2017 que dispõe sobre a
Reorganização da Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal
de Borda da Mata, para inclusão das
atribuições dos cargos em Comissão,
Funções de Confiança e Gratificações
de Função (Anexo I) e dá outras
providencias”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/
MG faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a inclusão
de atribuições aos cargos em Comissão,
Funções de Confiança e Gratificações de
Função previsto no Anexo II da Lei
Municipal nº 1.964/2017, de 18 de abril
de 2017.
Art. 2º - Ficam incluídas as atribuições
aos cargos em Comissão, Funções de
Confiança e Gratificações de Função,
conforme Anexo I desta Lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes da
presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias que lhe forem
correspondentes,
alocadas
e
remanejadas mediante decretos
exclusivos, regulamentando a
movimentação de dotações e verbas
orçamentárias, inclusive cancelamentos,
no corrente exercício financeiro.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em
contrario.
Borda da Mata, 06 de julho de 2017.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR - 3445-2130

8

TRIBUNA POPULAR

Prefeitura apresenta projeto a empresários para
realização da 1ª feira têxtil de Borda da Mata
A Prefeitura Municipal de Borda da
Mata convidou os empresários do ramo
têxtil de Borda da Mata para a
apresentação da proposta de realização
da 1ª Feira Têxtil do município em 2018.
Com organização da Prefeitura e parceria
da Associação Comercial, o evento
depende do interesse dos empresários
para exposição e venda dos produtos.
As reuniões aconteceram nos dias 13,14,
15 e 22 de março.
Com o projeto, todos os interessados
poderão dar a resposta na primeira

semana de abril. A feira vai abranger uma
das cinco rotas turísticas criadas pelo
Conselho Municipal de Turismo de
Borda da Mata: a Rota da Moda com as
vertentes: Moda Íntima (pijamas e
lingeries), Moda Casa (cama, mesa e
decoração), Moda Básica (roupas e
tricô) e Moda Country (selarias e
acessórios de couro).
O objetivo do evento é alavancar o
desenvolvimento econômico de Borda
da Mata e evidenciar o ramo têxtil
existente há quase 50 anos no município

(primeira confecção foi instalada em
1969), uma vez que Borda da Mata é
conhecida em todo o país pelas
confecções há cerca de 30 anos e faz
parte do Circuito Turístico das Malhas
do Sul de Minas há 15 anos.
A data escolhida para a realização do
evento é de 25 de maio a 03 de junho,
mas a feira só vai acontecer se tiver a
adesão de pelo menos 20 empresários,
já que o investimento será custeado com
a venda dos espaços para exposição e
praça de alimentação.

Reunião com os empresários em Borda da Mata e no Distrito do Cervo

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - 3445-2130
Colégio Nossa Senhora do Carmo
comemora 75 anos em Borda da Mata
No dia 17 de março, houve um evento
na Praça Nossa Senhora do Carmo, em
frente a Basílica, para dar início as
comemorações de 75 anos da presença
do Colégio Nossa Senhora do Carmo em
Borda da Mata. Confira abaixo o
discurso da Diretora do Colégio:
Discurso realizado pela
diretora CNSC – Ir. Demirleny
Ferreira dos Santos
Obrigada por fazer parte da vida do
CNSC, hoje, encorajando – nos com sua
presença e leitura deste discurso sobre
a comemoração dos 75 anos de presença
das Irmãs Dominicanas de Santa
Catarina de Sena. É fato que “gratidão e
esforço no caminho da perfeição atrai
bênçãos de Deus.”.
O Colégio Nossa Senhora do Carmo
existente, nesta cidade, foi fundado em
1939 pelas Irmãs Ursulinas, as quais
permaneceram aqui por três anos e,
depois, dirigiram – se para Paraisópolis.
Em 02 de fevereiro de 1943, partiram de
Amparo para Borda da Mata três irmãs
dominicanas: Madre Thereza de Jesus
Mendonça, Irmã Maria Alberto Gomes,
Irmã Maria Cristina Fernandes.
Seremos eternamente gratas aos
Revmos. Cônego Aurélio Mesquita e ao
Monsenhor Pedro Cintra, os quais foram
fiéis protetores das irmãs e da escola, à
Ilustre Sra. Benedita Braga Cobra,
inspetora estadual, autoridades locais e
a toda população que aguardava
ansiosamente
a
chegada
da
congregação dominicana em Borda da
Mata.
Quando chegaram, foi na Igreja Matriz,
hoje, Basílica Nossa Senhora do Carmo,
que as irmãs se dirigiram a fim de
agradecer e pedir bênçãos divinas para
que o trabalho frutificasse em terras
bordamatenses.
Após 75 anos, nesta manhã,
encontramos – nos aos pés de Nossa
Senhora do Carmo agradecendo e
louvando nossa missão de levar aos
jovens uma educação cristã, pautada nos
valores
Dominicanos
e
nos
ensinamentos de nossa fundadora,
Madre Teresa de Saldanha, a qual
incutiu em nossos corações a certeza de
que “devemos sempre fazer o bem”.
Diante dessa sublime missão,
professores e equipe pedagógica há 75
anos colocam em prática o sonho de
Madre Teresa de “formar mentes e
corações” de nossos educandos.
Ao planejarmos nossa comemoração,
inspirados pela Campanha da
Fraternidade 2018, os educadores do
CNSC aceitaram e escutaram as palavras
de Jesus:
“Felizes os que promovem a paz
porque serão chamados filhos de Deus.”
A comemoração teve abertura no dia
17/03/2018 e estende durante todo ano
letivo. Desejamos que a paz e o amor
plantados pelas primeiras irmãs que aqui
chegaram à década de 40 continuem
florescendo nos corações daqueles que
foram agentes de nossa história e
daqueles que, agora, escrevem conosco
uma infinita história de amor a Jesus e à
educação.

Família surpreende equipe
do Pronto Atendimento de
Borda da Mata com
mensagem de agradecimento

A jornada de 12 horas de serviço é
sobrecarregada com emoções nem
sempre boas. Trabalhar no Pronto
Atendimento Municipal (PAM) faz com
que convívio diário seja com a dor e a
incerteza diante das urgências e
emergências atendidas. 24 horas por
dias, sete dias por semana, equipes se
revezam para o acolhimento do paciente
que passa mal subitamente.
No mês de março, os funcionários
foram surpreendidos com uma flor e uma
mensagem de agradecimento de uma
família, que emocionou a todos diante
da correria do dia a dia. De acordo com a
técnica de enfermagem Irma Borges,
“nós da equipe do PAM agradecemos a
família de Geraldo Rosa pelo carinho que
recebemos, pela flor e pelas lindas
palavras que nos emocionou, mesmo
nesse momento difícil de perda, a família

não mediu esforços para nos
agradecer.”
Palavras do cartão: “Venho por meio
deste, agradecer a toda equipe do PAM
de Borda da Mata, em especial todos
os que estavam de plantão nos dias
12, 13 e 14 de março, pelo
atendimento, cuidado e atenção com
nosso amado Geraldo Rosa e
familiares, considerando que seriam
seus últimos dias, deu-se exceção a
algumas regras para que pudéssemos
estar com ele. Fomos tratados com
respeito, educação e compreensão.
Que Deus continue abençoando e
guiando vocês, dando sabedoria e
paciência para que compreendam que
as situações, às vezes, nos fazem ser
incompreensíveis. Mais uma vez
agradecemos e parabenizamos toda a
equipe.”

Cerca de oito mil pessoas
passaram pela rota de peregrinação
Caminho da Fé em 2017
Borda da Mata e Tocos do Moji receberam,
pelo menos, sete mil peregrinos
Durante a Assembleia Geral Anual da
Associação Caminho da Fé, em 23/03,
na cidade de Andradas, foram
divulgadas as estatísticas, a prestação
de contas, o balanço patrimonial e o
relatório de atividades da rota de
peregrinação Caminho da Fé durante o
ano de 2017. Entre os números, o dado
de que aproximadamente oito mil
pessoas (7.899 pessoas) retiraram
credenciais e concluíram a peregrinação
reforça a importância do turismo
religioso para o município e para toda a
região que está na rota do Caminho da
Fé. Com exceção das credenciais
emitidas em Estiva e Paraisópolis (895
pessoas) todos os demais peregrinos
passaram por Borda da Mata e Tocos
Moji.
Para o prefeito de Borda da Mata,
André Carvalho Marques, “a
Administração está buscando investir
no turismo para promover o
desenvolvimento econômico e social do
município e consequentemente da
região, dessa forma, a médio e longo
prazo, Borda da Mata tende para ser
referência no acolhimento de peregrinos
e turistas.”
A peregrinação gera desenvolvimento
econômico, principalmente, para os
setores de hospedagem e alimentação,
mas a boa impressão e o bom
atendimento na cidade faz com que o
peregrino volte com a família para uma

Evento na Praça Nossa Senhora do Carmo

ANUNCIE AQUI!

Encontro
sobre o
Caminho
da Fé em
Andradas

estada maior na região. O gasto médio
do peregrino durante a rota é de R$
1.200,00, portanto, foram movimentados
em 2017, cerca de R$ 9,6 milhões de reais
no percurso que reúne 33 cidades
mineiras e paulistas até o Santuário
Nacional de Aparecida/SP. De acordo
com o vice-presidente do Conselho
Deliberativo do Caminho da Fé e
prefeito de Inconfidentes, Décio
Bonamichi, “hoje o turismo é o caminho
do progresso e da divulgação da nossa
região.”
A assembleia foi aberta com a palavra
do presidente do Conselho Deliberativo
do Caminho da Fé e prefeito de Tocos
do Moji, Antônio Rodrigues, que
aproveitou a ocasião para evidenciar o
problema financeiro que muitos
municípios mineiros vem enfrentando
por conta dos atrasos de repasses do
Governo do Estado e ainda exaltou o
projeto Caminho da Fé pelos 15 anos de
fundação e constante crescimento.
Foram apresentados ainda a inserção
de novos municípios, novos ramais de
partida e a possibilidade de emissão de
credenciais em qualquer cidade do
Caminho da Fé até Paraisópolis, pois a
peregrinação precisa ter pelo menos 135
km para ser validada. A partir de 2018, a
rota passa a integrar cerca de 50 cidades.
Participaram da assembleia prefeitos e
representantes de diversas cidades dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo.

