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BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

Primeira Semana CRAS de prevenção e combate às
drogas de Borda da Mata mobiliza pais e estudantes

Um dos momentos da passeata na Praça Central
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Profissionais da Secretaria da Educação
de Senador José Bento participam da
Etapa Microrregional da Conferência

Nacional de Educação em Pouso Alegre

Profissionais
da Educação
de Senador
José Bento
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20 pessoas recebem Cert i ficado de
Conclusão da Oficina de Chocolates

 realizada pelo CRAS de Bom Repouso

Entrega dos Certificados no CRAS de Bom Repouso
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Atleta de
Taekwondo
de Borda
da Mata

participará de
competição de

nível internacional
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Equipe da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale de Borda da Mata

conquista o bronze na etapa
Regional do JEMG/2013
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Prefeito de Tocos do Moji toma
posse em São Lourenço como
Conselheiro Fiscal do maior
Consórcio de Saúde do País

Secretário de
Saúde, Kaxuxa,
Prefeito de Monte
Sião, João Paulo e
Prefeito de
Tocos do Moji,
Toninho Rodrigues
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Prefeitura de Tocos do Moji
aumenta a frota de veículos

do município já nos primeiros
seis meses de Governo
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JC Contabilidade
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A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Os 89 anos de Minha Cidade
Homenagem a Borda da Mata, amada e querida!
B eira de estrada, tão amada e querida;
O rgulho de tradições e relíquias nunca esquecidas;
R etóricas históricas, agora promovidas e aludidas;
D escritas por seu filho, nestas empreitadas desenvolvidas;
A mar e falar de ti, jamais deixá–la emudecida.

D o oratório dos “Florianos”, até hoje promovida;
A manhã continuarás a ser falada e entendida.

M ister seria, cultivá-la em todas arremetidas;
A inda que me faltassem forças, por vê-la entristecida;
T odavia minha terra, oxalá algumas vezes não compreendida;
A doraria coroá-la nas mãos da Senhora Aparecida.

De Rorame
16/07/2013.

O crime de violência psicológica doméstica também é
grave. Conheça algumas das situações que podem ser
enquadradas nesse tipo de agressão contra a mulher.
É comum que a violência psicológica seja o primeiro passo que levará a agressões

físicas e, justamente por isso, é preciso interrompê-la logo de início. Quem realiza
esse tipo de agressão contra a mulher pode estar cometendo uma série de crimes –
como o de perturbação da tranquilidade, injúria, constrangimento ilegal, cárcere
privado, ameaça, vias de fato e abandono material.

Nesses casos, em geral, a acusação será feita independente da vontade da vítima.
Uma terceira pessoa pode fazer a denúncia mediante disque-denúncia (181).

Em casos de violência moral, a mulher é quem decide se acusa ou não. Ocorre, por
exemplo, quando um ex-companheiro publica na internet fotos eróticas do casal
para humilhar a mulher publicamente.

Para saber se você está sofrendo violência psicológica, observe se o seu
companheiro está tomando atitudes que a estejam perturbando emocionalmente e
tentando controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Geralmente,
isso acontece em situações de ameaça, humilhação, vigilância, perseguição, insulto,
chantagem ou limitação do direito de ir e vir.

Não é incomum que a violência doméstica física e psicológica acompanhe também
a violência patrimonial. Saiba identificar.

A violência patrimonial acontece quando seu companheiro (amásio) ou ex-
companheiro tiver levado, danificado ou escondido seus objetos, documentos ou
recursos econômicos para impedir que você possa viver a sua vida como quiser.

Há casos em que o companheiro exige total controle sobre o dinheiro da mulher.
Em outros, a mulher é obrigada a trabalhar como uma espécie de secretária do
homem.

Prefeitura e Sindicado Rural de
Senador José Bento promovem

reunião sobre o Programa
Nacional de Habitação Rural

A Prefeitura  de Senador José Bento
em parceria com o  Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, realizou no CRAS
no dia 03 de julho uma  reunião com os
interessados em participar do PNHR-
Programa Nacional de Habitação Rural.

O Programa Nacional de Habitação Ru-
ral (PNHR) – Grupo I, concede subsídios
com recursos do Orçamento Geral da
União (OGU) ao beneficiário (pessoa
física), agricultor familiar ou trabalhador
rural, organizados por uma Entidade
Organizadora, para a aquisição de mate-
rial de construção, para a construção,
conclusão ou reforma/ampliação da
unidade habitacional em área rural.

A quem de destina?
Pessoas físicas, trabalhadores rurais e

agricultores familiares, com renda famil-
iar bruta anual máxima de R$ 15.000,00,
considerado o valor total da renda
rebatida indicada na DAP, no campo
Total do item 6; e, que comprovem seu
enquadramento no PRONAF, mediante
apresentação da DAP, em um dos
seguintes grupos: “A – Beneficiários do
PNCF”), “B”, “C” ou “V”.

São também beneficiários do Programa
e se enquadram como agricu ltores
familiares:  pescadores artesanais,
extrativistas, silvícolas, aquicultores,
maricultores, piscicultores, ribeirinhos,
comunidades qui lombolas, povos

indígenas e demais comunidades
tradicionais.

Que m são as entidades
organizadoras?

É a ent idade responsável pela
organização do grupo de beneficiários e
pela promoção e/ou produção das
unidades urbanas.

Podem atuar como entidade
organizadora:

- Poder Público: Prefeitura Municipal,
Governo Estadual e Distrito Federal;

- Companhias e empresas estaduais ou
municipais de habitação vinculadas ao
poder público;

- Sindicatos;
- Cooperativas;
- Associações;
- Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos.
Modalidades:
Aquisição de Material de construção

para construção, conclusão ou reforma/
ampliação de UH rural.

Entenda o programa:
Criado no  âmbito do  Programa

Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, o
Programa Nacional de Habitação Rural
– PNHR tem como objetivo subsidiar a
produção de unidade habitacional aos
agricultores familiares e trabalhadores
rurais e abrange todos os municípios
nacionais, independentemente do
número de habitantes.

Os recu rsos para produção  da
unidade habitacional são oriundos do
OGU e são concedidos diretamente às
pessoas físicas, trabalhadores rurais
ou agricultores familiares, organizadas
sob a fo rma colet iva, por uma
Entidade Organizadora.

O valor das propostas/intervenções
individuais é definido pela EO, para
anál ise e aprovação  pela equ ipe
técnica da CAIXA, observados os
requ isi to s constantes neste
normativo.

Profissionais da Secretaria da Educação
de Senador José Bento participam da
Etapa Microrregional da Conferência

Nacional de Educação em Pouso Alegre
No dia 02 de julho, a Secretária Mu-

nicipal de Educação de Senador José
Bento, Luana Maria de Oliveira Gomes,
o Diretor Ednaldo Josmar da Silva, a
Nutricionista Regina Assumpção de
Frias, e a Professora Regilene Roberta
Pereira participaram da etapa
microrregional da Conferência Nacional
de Educação (CONAE), realizada na
cidade de Pouso Alegre  em preparação
à Conferência Nacional que será realizada
em fevereiro de 2014 em Brasília.

Desde o primeiro semestre deste ano,
têm sido realizadas conferências livres
em todo o país em preparação ao evento,
com o objetivo de promover a educação
de qualidade no Brasi l, quando as
escolas dos 30 municípios da SRE de
Pouso Alegre apresentaram propostas e
formataram o Documento Referência
Oficial da Microrregião.

A Escola M. Antônio Mariosa (CAIC
Árvore Grande) sediou o encontro que
ocorreu das 8h às 17h, com o tema “O
PNE na Articulação do Sistema Nacional
de Educação: Participação popular,
cooperação federativa e regime de
colaboração”. Participaram do encontro
estudantes, professores, gestores, pais
de alunos, ent idades sindicais,
movimentos sociais, conselhos de
educação, entre outros.

Esta é uma oportunidade de diálogo
entre os profissionais da educação
pública e privada e a comunidade, que
poderão expor os desafios e apresentar
propostas para melhorias na Educação
Básica, Superior, Educação Profissional
e Tecno lógica, além de outras
modalidades de ensino.

A análise das propostas vai oferecer
suporte ao processo de formulação e
implementação das políticas públicas, o
que vai contribuir com os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Profissionais da Educação de Senador José Bento no
Encontro da Conferência Nacional de Educação em Pouso Alegre

C R A S  d e  S e n a d o r  J o s é  B e n t o  e s t á
recadast rando  benef i c iários  do  B o lsa

Família e do Benefício de Prestação Continuada
O CRAS  “D. Catarina Floriano de

Souza” de Senador José Bento está
real izando  o recadastramento  das
famíl ias beneficiár ias do  PBF -
Programa Bo lsa Família e BPC-

Benefício de Prestação Continuada.
O recadastramento visa atualizar os
dados dos usuários, melhorando a
qualidade das informações e também
fazer a t r iagem das famíl ias que

realmente atendam aos requ isitos
propostos pelo  programa, que é
destinado às unidades familiares que
vivem  em si tua ção  de ex trema
pobreza.

Secretaria de Assistência Social de Senador José
Bento convida população para a IV Conferência
de Assistência Social no dia 30 de julho

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Senador José Bento convida a
população para IV Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada
no dia 30 de julho às 13h no CRAS. O tema “A Gestão e o Financiamento na

efetivação do SUAS” tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base na
avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da
Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado.

Vem aí a VIII
Conferência de

Assistência Social
de Bom Repouso
Dia 01 de agosto



TRIBU NA PO PUL AR 3

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

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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Reunião Ordinária Itinerante
da Câmara Municipal de

Borda da Mata será no dia 02
de agosto no Clube de Campo
do Distrito do Cervo, às 19h.

A Empresa SANTA TEREZINHA GERAÇÃO DE
ENERGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.181.215/
0001-72, por determinação do COPAM - Conselho
Estadual de Política Ambiental, torna público que
requereu a Licença de Operação Corretiva - LOC,

através do Processo Técnico n.º 02106/2002, para a atividade
de barragens de geração de energia hidrelétrica, em área
localizada no Sítio Segredo, s/nº, zona rural, Bairro Segredo (ou Santo
Antônio, como também é conhecido) município de Borda da Mata -
MG.

JUS Ambiental Consultoria e Assessoria Ltda.
 Avenida Abreu Lima, nº 04 – telefax (35) 3421-6972

“Copinha” de Futebol de Menores
de Bom Repouso deve reunir quase 600
atletas durante uma semana na cidade

Começa no próximo dia 19 de julho e
vai até o dia 27, a 5ª Copa de Futebol de
Menores de Bom Repouso. Organizada
pelo Professor Renê da Escolinha
Meninos de Ouro e com total apoio da
Prefeitura, a “Copinha” como está ficando
conhecida na região a cada ano  atrai mais
atletas e turistas para a cidade que
gostam de acompanhar os jogos. Durante
uma semana, Bom Repouso fica agitada
com a presença de mais de 500 atletas,
sem contar as comissões técnicas.
“Conseguimos movimentar a cidade du-
rante as férias de julho e todos os amantes
do esporte aguardam ansiosos durante o
ano por esta competição”, afirma o  Pro-
fessor Renê.

As oito equipes que vão participar este
ano são: Santos de Itaguara – MG; São
Cristóvão de Betim – MG; CAE de Boa
Esperança – MG; Gol de Placa de Paulínia
– SP; Bom de Bola de Sumaré – SP;

Comercial de Belo Horizonte – MG; Vasco
da Gama de Divinópolis – MG; Meninos
de Ouro de Bom Repouso – MG.

O campeonato é dividido em três categorias:98/
99; 00/01; 02/03. O troféu deste ano leva o nome
de Célio Andrade Brandão – “Célio da Zita”.

Reforma e ampliação dos postos de saúde
do Cervo e Santa Cruz em Borda da

Mata terminam este mês
Os postos de saúde do Bairro Santa

Cruz e do distrito Cervo em Borda da
Mata foram ampliados. Os locais
receberam novos pisos e pintura,
além da construção de recepção, sala
de vacina, sala para agentes, sala de
reuniões e consultórios médicos.

O post o  da Sa nta Cru z es tá
funcionando temporariamente em
uma casa alugada no mesmo bairro
du ran te a  ob ra.  No  Cer vo ,  o
at endi men to  está  se ndo  fei to
normalmente no posto, por se tratar

de um prédio grande, não  houve
necessidade de mudança.

De  aco rdo  com  o  d i re to r  do
De par tame nto  de  Obras,  Lu iz
Ma lvac ine , as  ob ras  ser ão
concluídas até o final do  mês de
julho de 2013.

Posto de Saúde
do Cervo

Posto de Saúde do
Bairro Santa Cruz

Obra da Praça da Mina D’água no
Bairro Santa Terezinha entra na fase final

A praça pública em volta da mina
d’água no bairro Santa Terezinha está
na fase final da obra. O local vai ter três
saídas da água mineral para a população,

além disso, a praça conta com rampa de
acesso para portadores de necessidades
especiais, bancos e chafariz.

 O projeto de urbanizar a área passou
por vários processos até a autorização
ambiental para realização da obra.

Obras da Praça da Mina D’água no bairro Santa Terezinha

Coleta de papelão acontece
toda segunda-feira de manhã

em Borda da Mata
Visando a melhoria na coleta de lixo

para manter a limpeza urbana, a Prefeitura
Municipal de Borda da Mata informa aos
comerciantes e moradores do município
que a coleta de papelão será realizada
apenas às segundas-feiras, no período
da manhã, das 7h às 12h.

Nos demais dias, fica expressamente
proibido colocar o material nas calçadas,
conforme Lei 506, Artigo 36, Capítulo
III do Código de Posturas de Borda da
Mata, sob pena de multa.

O s c o me r ci a n te s  qu e
necessi tarem de mais dias de coleta
deverão entrar  em contato com os
co leto res de materiais recicláveis,
porém sem que o l ixo seja co locado
na calçada. O coletor  de papelão
Helison reco lhe o  material  toda
segunda, quarta e sexta-fei ra no
período da manhã. Aqueles que se
in ter ess ar em,  po dem  en tr ar  em
contato  pelo  te lefone (35 )9818
4667.

Banheiros públicos da
Rodoviária de Borda da

Mata são reformados
Os três banheiros do Terminal

Rodoviário de Borda da Mata passaram
por reforma, a qual deve estar concluída
no início do mês de julho de 2013. A

reforma inclui colocação de pisos,
azulejos, pintura e instalação de novos
vasos sanitários, pias, suporte para
sabonete e papel higiênico.

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

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Novos banheiros
da rodoviária de

Borda da Mata

“Aquele que tentou e não conseguiu,
 é superior àquele que não tentou.”
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Duas equipes de handebol feminino representam
Borda da Mata na fase Regional do JEMG/2013

Dois times de Borda da Mata,
campeões na fase Microrregional dos
Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG
2013 passaram para a fase Regional da
competição. A equipe de Handebol
Feminino Módulo I da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra e o  time de
Handebol Feminino Módulo II da Escola
Estadual Lauro Afonso  Megale
representaram Borda da Mata nos jogos
disputados entre 24 a 29 de julho no
Ginásio Rosão em Pouso Alegre.

A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra participou pela primeira vez do
JEMG, com equipes de futsal masculino

módulo I e II, handebol feminino e
masculino módulo I, mas a equipe que
mais se destacou  fo i a equipe de
handebol feminino módulo I, o qual
esteve invicto até a fase Regional dos
jogos.

As jogadoras de handebol, treinadas
pelo professor de Educação Física,
Admilson José da Silva, passaram pela
seletiva municipal, conquistaram o ouro
na etapa Microrregional, medalha que
garantiu a vaga na etapa Regional. A
competição foi finalizada sem medalha
nesta fase, mas com sentimento de
vitória, de acordo com o professor

Admilson “nas fases Municipal  e
Micro rregional , todos os jogos
realizados foram um sucesso, obtendo
vitórias extraordinárias. Até o final da
Regional, a equipe treinava todos os
dias para dar o seu melhor durante os
jogos, apesar de não termos conseguido
nos destacar nesta fase, foi um grande
aprendizado para todas as meninas e
uma experiência incrível. Elas estão de
parabéns, pois representaram a cidade
com grande qualidade de jogo e trabalho
de conjunto”.

As atletas da Escola Estadual Lauro
Afonso Megale subiram ao pódio em

todas as etapas  dispu tadas.  Na
Microrregional conquistaram o ouro,
na etapa Regional , a s meni nas
t re inadas pelo  p ro fe sso r  de
Educação Física, Antônio Salgado
“Totonho”, ganharam a medalha de
bronze, atrás apenas de Andradas e
São Sebastião do Paraíso.

Par a o  pro f esso r  To t onho , o
desempenho das alunas/atletas da
EELAM fo i excelente, “devido  ao
interesse, a fo rça de vontade e o
conjunto em um todo. A amizade, a
compreensão, união,  enfim, a relação
de ajuda de todas, pois elas sabem

que o JEMG  é uma competição que
preza o esforço de todas e o saber
jogar diante das regras.”

De aco r do  co m a c hefe  do
Departamento de Esporte, Regina
Moreira, “na etapa Microrregional,
as equ ipes não  eram tão  fo rtes,
po r ém e stava m pre para das
tecnicamente e o nosso desempenho
fo i mu i to  bom. Na Regional , as
equ ipes eram muito  fo rtes, com
investimento alto e muito preparadas,
mas  apr endem os m ui to ,  po i s o
obj et ivo  mai o r  dos jo gos é a
disciplina e o companheirismo”.

Abertura JEMG Regional EELAM na abertura do JEMG EMBBC na abertura do JEMG Handebol feminino da EMBBC

Equipe da Escola Estadual Lauro Afonso Megale de Borda da
Mata conquista o bronze na etapa Regional do JEMG/2013

Os Jogos Escolares de Minas Gerais
– JEMG 2013 renderam às alunas/
atletas da Esco la Estadual Lauro
Afonso Megale o ouro na etapa Mu-
nicipal e a vaga na próxima fase. Ouro
na fase Microrregional e a vaga na
etapa Regional , em que elas
conquistaram o bronze e o sentimento
de vitó ria, segundo  a jogadora,

Michele Zancanaro  “somos
vitoriosas, chegar à etapa Regional é
muito bom”.

De acordo com o  professo r de
Educação Física, Antônio Salgado
“Totonho”, a EELAM participa dos
Jogos Escolares há cerca de 10 anos,
e este ano não é a primeira vez que a
equipe sobe ao pódio na etapa Re-

gional , a equ ipe de handebo l  já
chegou a conquistar a prata “já fomos
vice-campeões, disputamos a final
com uma equipe forte, mas perdemos
o jogo”.

O professo r ressal ta que o
desempenho  das jogadoras fo i
excelente e que a força de vontade e
trabalho em equipe foram essenciais

para os bons resultados “a amizade, a
compreensão, união,  enfim, a relação
de ajuda de todas, pois elas sabem que
o JEMG  é uma competição que preza
o esforço de todas e o saber jogar
diante das regras.”

Para a chefe do Departamento de
Esporte, Regina Moreira, que
acompanhou as equipes em todas as

etapas dos Jogos, as jogadoras foram
muito bem e são merecedoras de todos
os méritos “as equipes adversárias eram
muito fortes, com investimento alto e muito
preparadas, além disso, uma jogadora da
EELAM sofreu uma contusão e ficou fora
da final, mas aprendemos muito, pois o
objetivo maior dos jogos é a disciplina e
o companheirismo”.

Meninas da EELAM Atletas da EELAM com o Professor Totonho
Atletas da EELAM com a Chefe do
Departamento de Esporte Regina Totonho e Regina

PARABÉNS BORDA DA MATA!!!

Primeira Feira de Malhas em Tocos do Moji atrai milhares de pessoas para o município
Nos dias 05, 06 e 07 de ju lho, foi

r ea l i za da  e m To co s do  Moj i  a
P ri me ir a Fe ir a  de Ma lhas  no
mu nic ípi o .  Se gundo  o  p re fei to
Toninho Rodrigues, o evento foi um
s uc es so , po is  a lé m de  a t r ai r
m il ha re s de  pes so as  par a o
mu ni cí pi o  a qu ec endo  to do s os
seguimentos da economia local,  a
Prefei tura recebeu  mais de seis mil
reais na l iberação do  Alvará e não
teve nenhum custo. A o rganização
da Feira foi de responsabilidade da
e mpre sa  P egas u s Even to s qu e
ta mbém  d is t r ibu iu  b ri ndes  a os
v is i t an te s e  a inda  t eve
apresentações de palhaços para as
crianças.

A Feira fo i composta por mais de
10 0  ba rr ac as  de ve st uá ri os . O
sucesso fo i tanto , que a população
já está pedindo  que se repi ta no
próximo ano.

Feira das Malhas em Tocos do
Moji é aprovada pela

população

Anuncie no
site do
Tribuna
Popular



TRIBU NA PO PUL AR 5

Primeira Semana Cras de prevenção e combate às
drogas de Borda da Mata mobiliza pais e estudantes

Em Borda da Mata, as manifestações
no mês de junho foram contra as drogas.
Durante nove dias, todas as escolas do
município  e dos distritos Cervo e
Sertãozinho receberam palestras
direcionadas aos pais dos alunos com
psicólogos e profissionais ligados à
família, em que discutiram os problemas
sociais causados pelo uso abusivo de
drogas lícitas e ilícitas. As ações fizeram
parte da “1ª Semana Cras de prevenção
e combate às drogas de Borda da Mata”,
organizada pelo Cras Sebastiana
Marques, entre os dias 18/06 a 26/06.

Na pista de skate da cidade, o Cras
articulou uma intervenção que chamou
a atenção dos jovens. No sábado, 22/06,
a Associação de Skate e Hip Hop de
Pouso Alegre (ASHPA) ministrou oficina
de grafite, apresentação de skate e de
rap. A pista foi toda pintada de branco

pela Prefeitura para sediar a oficina de
grafite, que na tarde de sábado ganhou
novos desenhos.

O encerramento da Semana aconteceu
no dia 26/06 com uma caminhada pelas
praças centrais com os estudantes das
escolas municipais, Escola Estadual
Lauro Afonso Megale, Guarda Mirim
Irmã Martha, Apae e Fanfarra da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra. Após
a passeata, aconteceram apresentações
culturais em frente à Basílica de Nossa
Senhora do Carmo durante a manhã e a
tarde. Também participaram das ações de
encerramento a Polícia Militar, Colégio
Nossa Senhora do Carmo, Conselho
Tutelar e a Oficina de Lazer, Cultura e
Iniciação Profissional.

Para a coordenadora do Cras, Marília
Duarte Lopes Sáber “levar informação
até os pais e discutir de forma clara os

problemas sociais causados pelo
consumo de drogas foram os objetivo
da 1ª Semana Cras de combate e
prevenção às drogas. Durante a
campanha muito foi falado, ouvido,
discutido. De todas as idéias expostas,
foi  unânime que crianças e adolescentes
precisam ser amados, protegidos,
acolhidos, aceitos e que cabe às famílias,
às escolas, às comunidades e ao poder
público formar uma rede de proteção para
essas crianças e adolescentes. Essa rede
que vai protegê-los das drogas deve ser
formada com cultura, com esporte, com
um olhar carinhoso de todos nós para
cada um deles.”

Marília ainda destaca que “a equipe
do Cras, continuará a contribuir para a
formação dessa rede trabalhando para a
conscientização das famílias, para o seu
empoderamento e para suas aquisições.”

Passeata na
Praça

Central e a
Equipe do

CRAS

Confira outros momentos da Semana de prevenção e combate às drogas:

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

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

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

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

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

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

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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Diga não às drogas! Pratique Esportes!
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Homem é preso por ameaçar
ex-mulher e danificar

veículo de seu namorado
No dia 22 de junho, a PM da cidade de BORDA DA MATA foi acionada pela vítima

V.S.S.,  de 29 anos,  a qual relatou que seu ex marido J.B.G.C. esteve na porta de sua
residência e ao perceber que seu atual namorado estava no local, começou a gritar e
chutar a porta, vindo em seguida a danificar o veículo de seu namorado que estava
estacionado em frente. Não contente, o autor teria voltado mais tarde e começado a
ameaçar a vítima. Diante o exposto o autor foi preso e encaminhado a Delegacia para
demais providências.

Jovem faz compra em Borda da
Mata com nota falsa de cem reais

No dia 26 de junho, a PM foi acionada pela vítima A.R.P. o qual relatou que um
indivíduo branco, aparentando ter uns 23 anos, estatura mediana, esteve em seu
comércio e deu para pagamento de uma conta uma nota de R$100, 00. Pouco tempo
depois, ao perceber que a nota era falsa, a vítima tentou localizar o autor, sendo este
encontrado próximo ao Mercado Avenida, porém, ao avistar a vítima o autor correu
e tomou rumo ignorado. Foi registrado o boletim de ocorrência e a nota falsa
encaminhada para a Delegacia de Polícia.
Atenção: A Polícia Militar de Borda da Mata orienta a todos comerciantes e
funcionários para que estejam sempre verificando as cédulas no momento das
vendas, comunicando imediatamente a PM local caso seja detectada qualquer
anormalidade.

Jovem de 23 anos agride
namorada da mesma idade

numa Festa de Peão do
Distrito do Cervo

No dia 30 de junho, durante realização de uma Festa de Peão no Distrito do Cervo,
a PM foi procurada pela vítima T.P.C. de 23 anos, a qual relatou que havia acabado de
ser agredida pelo seu namorado D.A.V. de 23 anos.  A vítima disse que estava na
arquibancada momento em que sem mais nem menos seu namorado veio correndo e
a empurrou. Quando percebeu que a vítima estava em contato com os policiais, o
autor aproximou e começou a ameaçá-la e ofendê-la, bem como começou a desacatar
a Guarnição de serviço. Diante o exposto o autor foi preso em flagrante delito e
encaminhado a Delegacia de Polícia para demais providências.

Pessoa cai no golpe da falsa
Promoção da Rede Globo e
perde quase três mil reais

No dia 01 de julho, a vítima A.S.O esteve no Pelotão da Polícia Militar de Borda da
Mata dizendo que havia recebido uma ligação onde a pessoa se identificou como um
funcionário da Rede Globo de Televisão dizendo que a vítima havia sido sorteada na
promoção P&G da Rede Globo e que havia ganhado um carro 0 KM e um ano de
cesta básica grátis. Posteriormente o autor convenceu a vítima a depositar a quantia
de R$2.998,77 em uma conta para que pudesse fazer a retirada dos prêmios.

Atenção: Este tipo de golpe está cada vez mais comum em nosso meio. A regra é
a seguinte: desconfie de tudo que seja fácil demais. Nunca forneça seus dados por
telefone. Antes de acreditar que é ganhador, tente lembrar se realmente você é
participante de alguma promoção. Nunca deposite dinheiro em conta alguma como
forma de liberação de possíveis prêmios. Em caso de dúvida, comunique
imediatamente a PM local.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA.

Prefeito de Tocos do Moji toma posse em
São Lourenço como Conselheiro Fiscal
do maior Consórcio de Saúde do país

A posse foi no dia 05 de julho e o Consórcio é a “Rede de Urgência e
Emergência”  que abrange 153 municípios do Sul de Minas e deve
ter cerca de 700 funcionários, sendo, aproximadamente, 40 médicos

O prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigues, tomou posse no dia 05 de
julho, em São Lourenço, como membro
do Conselho Fiscal do maior Consórcio
de Saúde do Estado de Minas e do país
que é a Rede de Urgência e Emergência
da Macrorregião do Sul de Minas.

O Presidente do Consórcio é o Prefeito
de Monte Sião, João Paulo que também
foi empossado neste dia.

A reunião em São Lourenço foi para a
implantação da Rede de Urgência e
Emergência da macrorregião Sul de
Minas. O públ ico do  encontro foi
composto de prefeitos, secretários de
saúde, presidentes de câmaras de
vereadores, deputados, assessores
jurídicos e representantes do Ministério
Público.

A solenidade contou com a presença
do secretário de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, Helvécio
Magalhães, do secretário de Estado de
Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge
de Souza Marques, além do Coordenador
Estadual de Urgência e Emergência,
Rasível dos Reis Santos Júnior.

O secretário de Estado de Saúde de
Minas Gerais, Antônio Jorge de Souza
Marques, se dirigiu especialmente aos
prefeitos em sua fala. “O que fazemos
aqui é história. O modelo de governança
acerca do território regional sempre foi
um desafio. É fundamental uma
ferramenta de gerência regional para fins

econômicos e estruturais. Uma grande
ferramenta para esta ação encontra-se
hoje nas mãos dos prefeitos. A
organização dos consórcios, com o apoio
do Ministério e da SES, está nas mãos
dos prefeitos. É fundamental celebrar a
integralidade deste serviço. É motivo de
orgulho para todos nós, e este momento
é de importante grandeza no que tange a
atuação municipal.” O Secretário ainda
destacou que “a questão  da
sustentabil idade dos hospitais
municipais e filantrópicos será muito
apoiada por esta Rede de Urgência e
Emergência”.

O CISGEM

O processo da Rede de Urgência e
Emergência da Macrorregião Sul chega,
com esta reunião, à sua fase de
implantação e inauguração da rede. Na
rede serão contemplados 153 municípios,
divididos em 12 microrregiões de saúde,
todas organizadas em uma macrorregião
de saúde (Sul).  A sede da Central
Operativa da Rede de Urgência da Macro
Sul será localizada no município de
Varginha.

Neste modelo, trabalha-se também com
a implantação de SAMUs  regionais  e
não municipais, uma vez que a secretaria
atua com o princípio de economia de
escala e escopo, sendo assim, o SAMU
será para toda Macrorregião e não

somente para o Município de Varginha.
O SAMU regional será gerenciado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Sul de Minas (CISGEM). Fazem parte da
rede 34 ambulâncias de suporte básico e
9 de suporte avançado, distribuídas em
34 bases em municípios para o
atendimento da região. O custo mensal
previsto para a manutenção da rede de
urgência e emergência é de
R$2.500.000,00, sendo que o município
fica responsável por 20% dos custos; o
estado por 55% estadual e o governo
federal por 25%.

O secretário de Atenção à Saúde, do
Ministério da Saúde, Helvécio
Magalhães, ressaltou que “a implantação
do Consórcio será uma forma solidária,
acolhedora, tripartite de trabalho; será o
maior SAMU regional do país, um marco
na história da saúde de Minas Gerais. O
avanço eficiente da rede assistencial é
prioridade para o Ministério”, disse.

Uma apresentação sobre a rede, a
lógica de sua estruturação e organização
foi realizada pelo Coordenador Estadual
de Urgência e Emergência, Rasível dos
Reis. “A rede não é somente SAMU, e
SAMU não é somente ambulância. A rede
é composta, dentre outros tópicos, pela
atenção hospitalar, classificação de
risco, atenção primária. Já o SAMU é
também regulação. Regu lar, neste
sentido, é a alma da rede, uma atividade
fundamental”, salientou.

Prefeito Toninho Rodrigues durante sua posse em São Lourenço

Kaxuxa, Prefeito de Monte Sião,
João Paulo e Toninho Rodrigues

Toninho Rodrigues, Deputado
 Estadual, Tiago Ulisses e Kaxuxa

Prefeitura de Tocos do Moji
aumenta a frota de veículos

 do município já nos primeiros
seis meses de Governo

Cerca de 100 mil reais dos veículos foram
com  recursos próprios do município

A Prefeitura de Tocos do Moji nos
primeiros seis meses de Governo do
Pr efei to  Toni nho  Rodrigues já
co nsegu iu  aum ent ar  a  fr o ta de
veículos adqu irindo mais quatro
veículos. Os carros comprados com
recursos próprios foram um Gol para
o Gabinete do Prefeito, um Uno para
o Departamento de Assistência So-
ci al  e  um  Fi at  S t ra da para  o
Departamento de Obras.

Ta mbé m fo i  a dqu ir ido  c om
re curs os do  Mini sté r io  da
Agricultura um caminhão no valor
de 154 mil reais.

Novos veículos da
frota municipal de
Tocos do Moji
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(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com

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

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

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

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

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

          3445-5000  - Cervo

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

20 pessoas recebem Certificado de
Conclusão da Oficina de Chocolates

 realizada pelo CRAS de Bom Repouso
No dia  26 de junho, foi um dia histórico

para o CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social), de Bom Repouso.
Foi a entrega do Certificado da Oficina
de Chocolate, quando a Sra. Leonora
Pereira de Oliveira que ministrou as aulas
fez a entrega dos certificado para as 20
pessoas que participaram desta oficina

e juntos a Equipe  do CRAS. Foi uma
festa, teve quitutes preparado  pela Sra.
Leonora,  que todos saborearam  com
prazer  e  o Diretor do Departamento de
Assistência Social, Wilson Brandão
discursou lembrando  a todos,  a
importância desta oficina para  estas
senhoras, para suas economias e o bem

maior que é o conhecimento. “Foi uma
tarde gratificante e estamos passando
através deste jornal “Tribuna Popular”
este evento para que esta divulgação
seja uma ajuda para que possamos trazer
mais oficinas a este nível, para a melhoria
das famílias e com isto para o município”,
frisou Wilson Brandão.

Festa de entrega dos Certificados no CRAS de Bom Repouso

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

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

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

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

COMARCA DE BORDA DA MATA -
SECRETARIA DA ÚNICA VARA
EDITAL DE PRAÇA OU LEILÃO

Processo nº 0083.10.001775-1
Natureza: EXECUÇÃO Partes: TEXACO BRASIL LTDA X JOSE ALVARO

COBRA E CIA LTDA Advogados: Dr. Décio F.G.T. Freire, OAB/MG 56.543.
Dr. João Carlos R. Sáber. OAB/MG 66.382.

Descrição dos bens: UM PRÉDIO PARA ESCRITÓRIOS E VENDAS; UM
LAVADOR DE VEÍCULOS, SOB COLUNAS; UMA CASA PARA
BORRACHARIA E SEU RESPECTIVO TERRENO COM A ÁREA DE
2.392M2, SITO A AVENIDA MAGALHÃES PINTO, NESSA CIDADE E
COMARCA DE BORDA DA MATA, MEDINDO 46M DE  FRENTE E
FUNDOS POR 52M DE CADA LADO, CONFRONTANDO NA FRENTE
COM A AVENIDA MAGALHÃES PINTO, DE UM LADO COM ARTUR
ANGHINUNI; DE OUTRO LADO  ESPÓLIO DE LAURO MEGALE E
FUNDOS COM O MESMO ESPÓLIO DE LAURO MEGALE, CONFORME
R-1-4.154-PROT.7.539, SENDO QUE REFERIDO IMÓVEL ENCONTRA-SE
HIPOTECADO A FAVOR DE TEXACO BRASIL LTDA. NO REFERIDO
TERRENO ENCONTRA-SE EDIFICADO UMA POSTO DE GASOLINA
COM TODAS AS SUAS BENFEITORIAS. Avaliação do bem imóvel:
IMÓVEL AVALIADO POR R$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS
MIL REAIS) em 20/09/2010. Localização do Bem: AVENIDA MAGALHÃES
PINTO, CENTRO, BORDA DA MATA, MG. O MM. Juiz de Direito em
exercício nesta Vara FAZ SABER que, em 19 de julho de 2013 , às 15:00
horas, no(a) rua Rio Branco, 40, centro, nesta, serão levados a público por
pregão de venda e arrematação os bens acima descritos e avaliados, a quem
melhor lanço fizer, em hasta pública. Quem pretender arrematar ditos bens
compareça no endereço acima, no dia e hora indicados. Se não alcançar
lanço superior à importância da avaliação, será feita a venda a quem mais
der, às 15:00 horas do dia 05 de agosto de 2013, no seguinte endereço: rua
Rio Branco, 40, centro, nesta. O presente edital será afixado no átrio do
edifício do Fórum.

Borda da Mata , 28 de junho de 2013
 Hélio Walter de Araújo Júnior

Juiz de Direito
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Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

Cras Sebastiana Marques promove 2º Encontro
da Terceira Idade em Borda da Mata

O Cras Sebastiana Marques de Borda
da Mata deu início ao pro jeto
“Encontro da Terceira Idade” no mês
de maio , com o  objet ivo  de
desenvo lver at ividades que
contribuam no  processo  de
envelhecimento  saudável , no
desenvolvimento da autonomia e da
sociabilidade, no fortalecimento dos

vínculos famil iares , do  convívio
comuni tário e na prevenção  de
situações de risco social, bem como
ampliar o papel social do Cras, visando
a garantia e o acesso aos direitos

No dia 19/06/2013 às 16h30, no
Poliesportivo, segundo encontro do
grupo, a assistente social do INSS,
Lilian Mara dos Santos, falou sobre a

Previdência Social e benefícios. Os
presentes apresentaram dúvidas e a
pro fissional  esclareceu  os
questionamentos.

O encontro mensal  é destinado
principalmente aos idosos que recebem
o benefício BPC-Loas e tem por
objetivo a criação de um espaço para
socialização e troca de conhecimento.

2º Encontro da
Terceira Idade

promovido
pelo CRAS

CRAS de Tocos do Moji promove
 Encontro da Terceira Idade

No dia 20 de junho, o CRAS “Zilda
Maria da Silva” de Tocos do Moji realizou
mais um encontro da 3ª Idade. Este grupo
já tem reuniões semanais com atividade
físicas e acompanhamento pelos
profissionais do PSF. Agora o CRAS está

realizando um encontro mensal com o
grupo com o  objetivo de levar
informações sobre direitos e
principalmente proporcionar um
momento de convivência e fortalecimento
de vínculos comunitário s entre os

participantes. A Psicóloga do CRAS,
Rosana, fez uma Palest ra sobre o
envelhecimento com qualidade de vida,
houve a apresentação de um vídeo (ser
idoso ou ser velho) e no final um lanche
bastante descontraído.

Palestra da Psicóloga Rosana aos participantes do Encontro da Terceira Idade de Tocos do Moji

Líder pelo exemplo!
“Uma palavra convence, um exemplo arrasta

multidões. O maior exemplo de um líder
 fascinante é Jesus Cristo”.

O maior exemplo  do mundo  de
liderança servidora é Jesus Cristo. Ele
não ficou somente nas palavras, Ele
praticou suas palavras. Ele juntou doze
pescadores e os transformou em líderes.

Se você pensa em algum exemplo
próximo, do nosso tempo, dos nossos
anos, pense em Nelson Mandela que
passou 27 anos preso por defender seus
ideais e, ao sair da prisão, assumiu o
poder, sendo eleito  o  primeiro
presidente negro da África do Sul…
Até então um país que promovia a
segregação racial.

Logo após o seu primeiro mandato ele
não quis a reeleição… Veja que ele não
quis se perpetuar no poder… Coisa muito
difícil nos dias atuais. O apego ao poder
tem provocado conseqüências nefastas
ao mundo e notadamente por aqui em
nosso país.

O caminho que constrói uma liderança
fascinante sempre irá passar por uma
estrada cujo destino é a motivação das
pessoas.

Se for para educadores, motivar para
educar é a meta.

Se for para vendedores, o caminho é a
motivação para vender mais e melhor.

Se for para gestores, executivos e
empresários, motivar pessoas é a regra
para construir uma empresa vibrante,
com pessoas entusiasmadas,
comprometidas com qualidade e
resultados e por que não dizer, também
com um bom ambiente de trabalho?

Esse é o conceito importante para uma
família. Vem daí a expressão: Pais
fascinantes, filhos brilhantes. Ou seja,

no mundo co rporativo, l íderes
motivadores, co laboradores
comprometidos.

A motivação é o combustível que dá
força ao ser humano para superar todo
tipo de adversidades, de obstáculos. É a
energia que faz você dar um passo a
mais… Ninguém conseguiu realizar
nada no mundo até hoje, sem motivação.

O líder deve ser inspirador, deve ser
um exemplo, sabe que muitas pessoas
trabalham mais em função do seu chefe
do que sua marca. Arrasta multidões! (leia
o meu livro No Topo do Mundo – Editora
Ideia).

Mahatma Ghandi pode não ter sido um
cristão… Mas serve de exemplo aos
cristãos. Tudo o que fez foi sempre
pautado em cima de ensinar somente
aquilo que praticava. O líder sabe que
um exemplo vale seu peso em ouro e que
vale mais que mil palavras.

E você? Como está praticando sua
liderança? Faça uma análise pessoal e
veja como está praticando seu trabalho
de gestão, sua liderança. Ou você é do
tipo que diz: “Faça o que eu mando, mas
não faça o que eu faço”?

Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!

* Gilclér Regina, palestrante de
sucesso, escritor com vários livros, CDs
e DVDs motivacionais que já venderam
mais de cinco milhões de exemplares.
Clientes como General Motors, Basf,
Bayer, SEBRAE, Caixa, Banco do Brasil
compram suas palestras. Mais de 2000
palestras realizadas no país e exterior.

Atleta de Taekwondo de Borda
d a  M a t a  p a r t i c i p a r á  d e
competição de nível internacional

É João Victor Sáber que também vai participar da
 segunda etapa do Campeonato Mineiro em BH

A Federação Brasileira de Taekwondo
Olímpico realizou o 2° Circuito Mineiro
de Taekwondo no dia 22 de junho, no
Ginásio Poliesportivo Pedro Mello, na
cidade de São Lourenço. A competição
foi organizada pela Academia Olimpu’s e
iniciou às 9h. Participaram atletas,
principalmente do Sul de Minas, que
disputaram desde a categoria Mirim (04
anos) até a Master (40 anos).

Nas 07 categorias que disputou, a
União  Taekwondo  Borda da Mata/
Congonhal conquistou 06 medalhas de
ouro e 01 medalha de prata, o que lhe
garantiu o 3° lugar por equipe, atrás das
academias Liga Sulmineira (Conceição
dos Ouros) e Olimpu’s (São Lourenço).
A classificação é pelo critério de maior
número de medalhas de ouro. “Uma boa
participação, já que competimos com um
número reduzido de atletas devido à falta
de patrocínio. Foram os próprios atletas
que custearam o transporte e a inscrição.
Mas o importante foi que mesmo com as
dificuldades, pudemos representar nossa
cidade”, diz o Prof. Nilton Flávio, faixa
preta 3° Dan.

Para o mês de julho, estão previstas
duas importantes competições. A
primeira será em Belo Horizonte, no
próximo dia 14, com a segunda etapa do
Campeonato Mineiro, e posteriormente,
o Brazil Games, em São Paulo, que será
realizado entre 26 a 28 de julho, esta, a
nível internacional. Para essas
competições, somente o atleta João Vic-
tor Sáber, categoria juvenil até 62kg pode
competir.

Equipe em São Lourenço,
João Victor, representante

de Borda da Mata e
abaixo uma das lutas

“É por meio do esporte que os jovens na companhia
de amigos e com a ajuda de um professor qualificado,

vão descobrir uma série de valores aplicáveis
no dia a dia de suas vidas.” Profº José Costa

Telão instalado na Praça
Central de Tocos do Moji na
final da Copa das Confederações
atrai centenas de pessoas

A Prefeitura de Tocos do Moji, na fi-
nal da Copa das Confederações, em que
o Brasil derrotou a poderosa Espanha
por 3 a 0, instalou um telão na praça
central da cidade para unir a população
na torcida ao Brasil. “Foi um evento
muito bonito e a população aprovou a

iniciat iva” diz o prefeito Toninho
Rodrigues e acrescenta
“provavelmente, no ano que vem na
Copa do Mundo, deveremos fazer a
mesma coisa, pois dá mais movimento a
nossa cidade que vibra com as vitórias
do Brasil”.

População de
Tocos do Moji
vibrando com

a vitória do
Brasil contra a

Espanha
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Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
* Promoção até 15/08/2013 ou enquanto durar o estoque.

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

  Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
 da Mata  - Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

Ipê Lajes pré e
Materiais

de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

BORDA DA MATA - 89 ANOS!!!

PARABÉNS!!!
GRUPO IPÊ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Kit Chiaperine
Super promoção!!!

Piso Alfagress
Á partir de R$8,90

Latex Suvinil
18L

Rende
muito,

cobre mais.
Mega

Promoção
R$149,90

Mês de Aniversário - Mês de Promoções!!!

Escadas de Alumínio
Vários tamanhos
Super promoção!!!

Telhas de
cimento
Várias cores
Super
promoção!!!

Furadeira Skil
Super promoção!!!


