
Site: www.tribunabm.com.br
 E-mail: tribuna@hardonline.com.br

Tel.:(35)3445-1479

 ANO XVI - Nº- 236
 BORDA DA MATA

 15 DE MARÇO DE 2012

15 ANOS
de

T R I B U N A  P O P U L A R
Câmara Municipal de Borda da Mata muda do prédio
da Prefeitura para o 3º Piso do Terminal Rodoviário
“Senador José Bento é pequena no tamanho, mas
grande na sua imensidão”, diz o Governador
Anastasia durante sua visita ao município em
comemoração aos 49 anos de emancipação
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Inauguração das várias obras
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Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)

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

Na RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948 Sítio

Maranatha
(Bairro Córrego

da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

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

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Conselheiros Tutelares de Borda da Mata
tomam posse no dia 29 de fevereiro

No dia 29 de fevereiro, às 17h, no
Fórum Mário Martins, o Sr. Adolfo Souza
Costa Júnior,  Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, deu Posse aos cinco
Conselheiros Tutelares eleitos (Cláudia
Alfano Flausino, Vilma Helena da Silva,
Marcela Mary dos Santos Monteiro,
Rogério Ramirez de Medeiros, Andréa
Cristina Pereira e a Suplente  Tereza de

Melo Souza), de acordo com o edital 001/
2011, Artigo 19 das deposições gerais.

Compuseram a mesa as seguintes
autoridades: Dr: Hélio Walter Araújo
Júnior – Juiz de Direito; Dra. Regina
Cappel li –  Promoto ra de Justiça;
Benedito Vieira da Costa -Representando
o Prefeito Municipal; Benedito Carlos de
Faria - representando o Presidente da
Câmara Municipal; Luis Carlos Osti –

Diácono, representado a Paróquia Nossa
Senhora do Carmo; Dr. Francisco de
Rezende Sáber – Defensor Público; Dr.
Vicente Batista dos Santos da OAB de
Borda da Mata.

Fizeram o uso da palavra Dra. Regina
Capelli, Dr: Hélio Válter de Araújo Junior
e encerrando o Sr. Adolfo, quando
agradeceu a todos pela presença e ajuda
da Comissão Eleitoral e Mesa Receptora.

Conselheiros com as autoridades Vilma, Cláudia, Rogerinho, Andréa e Marcela

Processo de beatificação da  religiosa
Madre Tereza de Borda da Mata
foi lançado no dia 04 de março
Restos mortais foram depositados em capela de Três Pontas. A Freira
morreu em 2005 e agora poderá ser beatificada. Uma bordamatense

faz parte da Comissão que participa do processo de Beatificação.

Foi lançado oficialmente, no dia 04 de
março, o processo de beatificação da
Madre Tereza Margarida do Coração de
Maria. A monja carmelita que nasceu em
Borda da Mata,  viveu 65 anos em Três
Pontas e era conhecida por ser uma boa
conselheira. Ela morreu em 2005, aos 89
anos. A freira era chamada por todos por
“Nossa Mãe”. No dia 04 de março, os
restos mortais da madre foram
depositados em uma
capela que fica dentro do
Carmelo São José, em
Três Pontas.

Em julho do ano
passado , a diocese
entrou com um pedido de
abertura do processo de
beatificação, que foi
liberado recentemente.
Dois representantes do Vaticano estão
em Três Pontas e têm a missão de orientar
a diocese no trabalho de pesquisa. Em
uma próxima etapa, a documentação será
encaminhada ao Vaticano.

No  dia 04 de março , antes do
sepultamento dos restos mortais,
aconteceu uma procissão às 14h. Os fiéis
saíram do Carmelo São José em direção à
Igreja Matriz de Nossa Senhora D´ajuda,
onde houve a celebração de uma missa
que foi presidida por Dom Diamantino
Prata de Carvalho, bispo da Diocese de
Campanha.

Não existe nenhum milagre atribuído à
madre, mas muitas pessoas dizem ter
alcançado graças que foram atribuídas a
ela.

Biografia
Madre Tereza Margarida do Coração

de Maria, que morreu em 2005, cujo
nome de batismo era Maria Luíza, nasceu
em 24 de dezembro de 1915, em Borda da
Mata. Ela ingressou na vida religiosa aos
22 anos, em Mogi das Cruzes (SP). Ao
receber o hábito de noviça, ela recebeu
o nome de Tereza Margarida do Coração
de Maria. Ela emitiu os votos solenes
em fevereiro de 1942. Madre Tereza
fundou o Carmelo São José e lá ficou

conhecida por todos
como “Nossa Mãe”,
pelos atos de
caridade.

Na casa religiosa
fundada por Madre
Tereza e onde ela
viveu a maior parte
da vida, estão
h o s p e d a d a s

diversas monjas vindas de diversos
Carmelos de Minas Gerais. Atualmente
no Carmelo vivem 19 freiras, de vida
enclausurada, ou seja, não deixam o
Carmelo em nenhuma ocasião, exceto
problemas de saúde ou motivo  de
falecimento de familiares.

A Comissão que trabalha na
beatificação de Madre Tereza é composta
por diversas pessoas e entre elas está a
bordamatense e Professora Maria
Aparecida Costa Bertolaccini, que
esteve no lançamento do processo de
Beatificação, onde entregou uma pasta
contendo diversos documentos sobre a
vida de Madre Tereza e também fez um
depoimento oral. Ela foi escolhida para
participar desta Comissão por ter
convivido com Madre Tereza e
conhecido de perto suas virtudes.

Pe. Ramires Henrique de Andrade
de Tocos do

Moji assume
como Pároco da
Igreja São José
do Ipiranga em

São Paulo
No dia 19 e fevereiro, em São Paulo,

no bairro do Ipiranga, Pe. Ramires
Henrique de Andrade, de Tocos do Moji,
filho de José Pereira de Andrade e
Terezinha Bento de Andrade, recebeu
sua primeira posse como Pároco da
Igreja São José do Ipiranga, quando
emocionou a todos amigos e familiares
presentes.

Casa que era da família do Sr. Zico de Freitas
em Borda da Mata começa a ser demolida

A demolição da casa que pertencia a família do Sr. Zico de Freitas em
Borda da Mata começou neste mês de março e o prefeito Edmundo
acredita que dentro de 30 dias ela deverá estar toda demolida. “O processo
está sendo devagar para dar segurança aos pedestres, usuários da
rodovia. Se colocássemos máquinas ali para agilizar poderia causar muitos
transtornos e perigo”. Depois de demolida, a Prefeitura chamará o DER
para sugerir a melhor obra para ser feita no local e o prefeito diz também
sobre a construção do trevo que dá acesso da MG 290 a avenida João
Olivo Megale, que conversará com o DER para achar a melhor solução.

Prefeitura está finalizando projeto para construir
quadra poliesportiva no Distrito do Cervo

A prefeitura de Borda da Mata está
finalizando o projeto para a construção
de uma quadra po l iesport iva no
Distrito do Cervo, que deverá ser de
17 metros por 32 e será localizada onde

já existia uma quadra antes.
Outra quadra que está recebendo
mais benefícios é a da Escola Benedita
Braga Cobra que está sendo fechada
para evitar que as bolas saiam para a

rua, quando  ela est iver  sendo
utilizada e ainda vai ilumina-la para
tornar mais uma área de lazer  aos
estudantes para at ividades
esport ivas.

Prefeito de Borda da Mata envia Projeto
de Lei à Câmara de Vereadores para

 proibir comércio ambulante no município
O prefeito de Borda da Mata Edmundo

Silva Júnior enviou, no final do ano
passado, um Projeto de Lei à Câmara
Municipal, para a proibição de comércio
ambulante no município.

Na justificativa do prefeito, ele diz,
entre ou tras coisas, que é uma
concorrência  desleal provocada pelo
comércio  ambu lante frente aos
comerciantes estabelecidos no
município, o qual pagam devidamente
seus tr ibutos e geram centenas de
empregos aos cidadãos bordamatenses.
“Muitas das vezes, esses vendedores
chegam em nossa cidade, ocupam
espaço públ ico  e anunciam seus
produtos em extrema deslealdade com

nossos comerciantes, auferindo lucro e
indo embora, não gerando empregos e
não pagando os tributos legalmente
devidos ao Poder Público, sem contar
que atrapalham o direito de ir e vir, já os

produtos ocupam calçadas e ruas”, frisa
o prefeito.

A Prefei tura está aguardando  a
vo tação da Câmara, para que se
aprovada, seja sancionada.

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

Tel.:3425-3500
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“Senador José Bento é pequena no tamanho, mas grande na sua imensidão”, diz o Governador
Anastasia durante sua visita ao município em comemoração aos 49 anos de emancipação

Recepção ao Governador pelo Prefeito Flávio de Souza Pinto Carlos Melles, Anastasia, Flávio, Bilaquinho e Milton Reis Banda da Polícia Militar

População recebendo o Governador Flávio agradecendo ao Governador Anastasia recebendo Placa de Flávio Bilaquinho recebendo Placa de Flávio

Discurso do Governador Assinatura do convênio de 100 mil para a Saúde Músicos Edacil Mello, Fábio Júnior e Mateus Cantoras Rita e Rosely

Estudantes representando os colonizadores Ademir Cantária, Éverton e Antonio Rosário, de Tocos do Moji Nova sinalização nas ruas de Senador José Bento

O município de Senador José Bento
comemorou 49 anos de emancipação
política administrativa no dia 1º de março,
e mais uma vez, a administração
municipal, tendo a frente o prefeito
Flávio de Souza Pinto, fez com a data
ficasse marcada na história da cidade. É
que pela primeira vez em seus 49 anos,
um Governador de Estado visita o
município, e nesse dia, o Governador
Antonio Anastasia fez questão de ir a
Senador José Bento  parabenizar  a
população da cidade pela comemoração.

O Governador Anastasia chegou em
Senador José Bento por volta das 10h e
foi recepcionado pelo prefeito Flávio e
pela Primeira Dama Walquíria e também
por várias autoridades da região.

Além do  Governador, est iveram
acompanhando-o  em sua visita, o
Secretário Estadual de Desenvolvimento
Regional e Urbano, Deputado Federal
Bilac Pinto, o Secretário Estadual de
Transportes, Deputado Federal Carlos
Melles, o Assessor do Governo, Milton
Reis e vários prefeitos da região, entre
eles, o prefeito de Tocos do Moji,

Antonio Rosário e seu vice, Ademir
Cantuária e também o vereador de Borda
da Mata, José Alfredo do Couto.

Foi preparada uma grande festa para
recepcionar o Governador, que contou
com total segurança da Polícia Militar,
inclusive com a presença do Comandante
Tenente Coronel Sérgio, do 20º Batalhão
da PM de Pouso Alegre, e ainda
abrilhantando o evento, houve a
participação da Banda da Polícia Militar.

Depois, o locutor falou uma pouco
sobre a história do município para o
Governador e estudantes  fizeram uma
apresentação representando os
primeiros colonizadores que vieram de
diversos países como Espanha, Portugal,
Alemanha, Estônia e Itália. Também
apresentou ao Governador o “Boneco
Bentu” que está se tornando tradição na
cidade na festa  “Arraial du Bentu” e
agradando moradores e turistas.

Depois, o prefeito Flávio, em seu
discurso, disse que muitas cidades
comemoravam o aniversário naquele dia,
mas o maior presente quem recebeu foi
Senador José Bento, com uma visita tão

ilu stre como a do Governador e
aproveitou para agradecer o carinho de
Anastasia para com seu município, que
embora pequeno em seu tamanho, mas
grande na qualidade de vida oferecida
aos munícipes. “Estou, como toda nossa
população, muito feliz por recebê-lo em
nosso município, isso demonstra que o
senhor governa toda Minas Gerais,
independente do tamanho de cada
município” frisou o prefeito e acrescentou
“ para mim é uma grande honra tê-lo
neste dia de festa para nosso
município”. Depois o prefeito Flávio
entregou ao Governador Anastasia, um
documento assinado po r diversos
prefeitos solicitando a inclusão da
estrada Borda/Senador no Programa
“Caminhos de Minas” que é o
asfaltamento ligando regiões. Entre os
prefeitos que assinaram, além de Flávio,
assinou também o prefeito de Borda da
Mata, Edmundo Silva Júnior. Em seguida,
Flávio entregou ao Governador  e ao
Secretário Bilac Pinto, placas de
agradecimento pelo que eles fazem por
Senador José Bento.

Durante a visita, o  Governador
inaugurou a nova pavimentação na
cidade, onde diversas ruas foram
recapeadas e a Prefeitura, com toda essa
infra-estrutura sinalizou toda a cidade
com placas indicativas e sinalização de
trânsito.

Durante o discurso de Anastasia, ele
disse: “Prefeito Flávio, sua cidade é
pequena no tamanho, mas grande na
imensidão”, elogiando o trabalho da
Prefeitura por ter encontrado uma cidade
tão bem cuidada e ainda assinou um
convênio no valor de 100 mil reais
destinados a Saúde Municipal.  O
Governador também elogiou a cultura de
Senador José Bento, principalmente pelo
“ Boneco Bentu” e brincou “devia ser
Bentão”, mas o que mais o encantou na
área cultural, foi quando as cantoras
bentenses Rosely e Rita  cantaram o
Hino do Município, acompanhadas pelos
músicos, Professo r de Música do
município, Edacil  Mel lo e pelos
estudantes, Fábio Júnior e Mateus. “Isso
mostra que o povo de Senador José
Bento valoriza sua cultura e isso

Os prefeitos Flávio e Edmundo
lutam por este asfalto por vários
motivos. Entre eles, a distância de
estrada de terra para o Distrito do
Cervo diminuiria muito;
estreitaria os laços entre os dois
municípios; o asfalto poderia ser
passando pela ponte da Maria
Amélia, para aproveitar a ponte
que já está sendo feita de concreto;
eles sabem que esta obra não é
imediata, mas acreditam que até
2014, já começam os trabalhos de
cadastramento no Programa e
assim agilizar as obras. “Primeiro
nosso trabalho é para que seja
cadastrada” afirmam os dois
prefeitos.

emociona qualquer cidadão que visita
este belo município. Parabéns Senador
José Bento” finalizou o Governador que
foi muito aplaudido e também saudado
com uma grande queima de fogos.

Logo após, foi oferecido aos presentes,
um lanche no Ginásio Poliesportivo.

Câmara Municipal de Borda da Mata muda do prédio da Prefeitura
para o 3º Piso do Terminal Rodoviário

A Prefeitura de Borda da Mata em
junho do ano passado ofereceu o 3º Piso
do Terminal Rodoviário para a instalação
da Câmara Municipal. Na época, os
vereadores não aceitaram a transferência,
mas agora o Presidente da Câmara,
Benedito Delfino de Mira, conversou
com eles e chegaram a um consenso que
seria muito mais viável para a Câmara
aceitar, do que construir um novo local,
já que o lugar que eles estavam, não
suportava mais os trabalhos da Casa que
aumentam a cada dia, devido  ao
desenvolvimento natural  da cidade.

Quanto o prefeito Edmundo
ofereceu o Terminal Rodoviário ele
se justificou assim: “São os Poderes
Executivo e Legislativo,
independentes e autônomos entre si.
Desta forma, permanência dos
Poderes do Município, ocupando
um mesmo espaço físico, vem
causando confusão de atribuições e
constantes interferências entre os
mesmos, fato  que impede
implementação, em sua plenitude,
das mencionadas independência e
autonomia.

Outro fator importante a se
considerado, é a ausência de
condições de acessibilidade para
pessoas com deficiência, no atual

local onde se encontra a Câmara
Municipal. A mudança para o
Prédio mencionado, oferecido pelo
Executivo, proporcionará o acesso
aos deficientes, tendo em vista a
possibilidade de construção de
“rampa de acesso”, nos termos
exigidos pelo artigo 11 e seguintes,
da Lei 10.098 de 19 de dezembro
de 2000 e Decreto 5.296/2004 que
regulamente mencionada Lei.

Dispõem mencionadas normas
que pelo menos um dos acessos ao
interior da edificação deverá estar
livre de barreiras arquitetônicas e de
obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade de
pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida.”

Agora que a Câmara já está no

Terminal Rodoviário, ela será
reformada aos poucos, como
construção de rampa de acesso pela
Avenida Wilson Megale, além das
reformas que necessitam serem feitas
com urgência, como telhado, pinturas,
entre outras. Mas, os vereadores
acreditam que depois de tudo
arrumado, a Câmara de Borda da
Mata, com certeza deverá ser uma das
melhores do Sul de Minas, em cidades
do mesmo porte.

O prefeito Edmundo disse que onde
estava a Câmara será utilizado pela
Prefeitura para os setores de
administração, licitação e projetos. “O
modelo será como a da cidade
administrativa de Belo Horizonte, onde
os setores vitais estão próximos, dando
agilidade as obras”, finaliza  o prefeito.

TRIBUNA POPULAR - 15 ANOS

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

(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%.
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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

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG
Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio
Megale

Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

Conselho Municipal de Assistência Social de Borda da Mata é eleito e empossado
Mais de 50 pessoas participaram do I

Fórum de Assistência Social que elegeu
os representantes da sociedade civil
para o  Conselho  Municipal  de
Assistência Social de Borda da Mata no
dia 28/02/2012, no Clube Literário. 
  No evento, o prefeito Edmundo Silva

Junior falou sobre as ações realizadas
pela Assistência Social até o momento
pela Gestão 2009/2012 e enfatizou que
novos projetos ainda precisam ser
desenvolvidos para aprimorar ainda
mais o Departamento. A diretora da
Secretaria de Desenvolvimento Social
de Poços de Caldas, Elina Jurema Costa,
falou sobre a importância da ação do

Conselho no Departamento, destacou
a função dos representantes em
acompanhar a chegada do dinheiro e a
aplicação da verba para os programas
voltados para as crianças (creches),
idosos, portadores de deficiências
físicas, além da responsabilidade que o
conselho tem, pois ele também aprova
o plano de assistência social feito pela
Prefeitura.
 O  Conselho  é  composto  por  20

integrantes, sendo dez indicados pelo
governo municipal e dez representantes
da sociedade civil, eleitos em Fórum
próprio.  O trabalho é voluntário.

Os membros eleitos são: Lúcia Maria

da Silva e Renata Borba Ribeiro,
representantes da ent idade de
atendimento ao idoso; Lázara Helena
de Lima Perei ra e Adriana Xavier
Monteiro dos Santos, da entidade de
atendimento à pessoa com deficiência;
Vilma Helena da Silva e Marcela Mary
dos Santos Monteiro, da entidade de
atendimento à criança e adolescente;
Luciane Brandani Arruda e Eduardo
Paulino Rodrigues, da ent idade de
defesa dos direitos dos usuários da
assistência social; Luiz Roberto Borges
e Etercídio da Costa Rodrigues,
representantes das associações de
bairros.

Os membros representantes do
governo, indicados pelo prefeito são:
Aparecida Estelina dos Santos Vinci e
Maríl ia Duarte Lopes Sáber, do
departamento de Assistência Social,
Rosemary Cardoso Arruda Moreira e
Lourdicéia Marçal da Si lva, do
departamento de Educação; Shirley
Aparecida Fernandes e Kassandra
Elfrida Pauliello, da Secretaria de Saúde;
Rogério Cândido de Melo e Paulo
Barbato, do departamento de Obras;
Antônio Agnaldo Guimarães e Regina
Maria Jóia de Melo, do departamento
de Finanças.
 O Conselho vai atuar no biênio 2012/

2014 e as atividades já começaram.
Após a eleição, os membros efetivos
escolheram a presidente Aparecida
Estelina dos Santos Vinci, a vice-
presidente Lúcia Maria da Silva e o
secretário Antônio Agnaldo Guimarães.
A partir de março, todas as primeiras
segundas-feiras do mês, às 15h30,
acontecem reuniões com os membros
no Departamento de Assistência Social,
na Rua Salvador Orlandi, 53. Os
cidadãos interessados também podem
participar dos encontros.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Participação da população Prefeito Edmundo Silva Júnior Elina Jurema Costa, de Poços de Caldas Escolha dos Conselheiros

Novos Conselheiros da Assistência Social de Borda da Mata

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DE BORDA DA MATA

ANO DE 2012

05 DE MARÇO DE 2012
02 DE ABRIL DE 2012
07 DE MAIO DE 2012
04 DE JUNHO DE 2012
02 DE JULHO DE 2012

06 DE AGOSTO DE 2012
03 DE SETEMBRO DE 2012
01 DE OUTUBRO DE 2012

05 DE NOVEMBRO DE 2012
03 DE DEZEMBRO DE 2012

As reuniões acontecem toda primeira
segunda-feira do mês às 15h30 no

Departamento Municipal de
Assistência Social, à Rua Salvador

Orlandi, 53.

RESOLUÇÃO Nº 27/2012, de 28 de fevereiro de 2012
Dispõe sobre a composição da secretaria executiva
do Conselho Municipal de Assistência
Social de  Borda da Mata para o
período de 28/02/2012 à 28/02/2013
O Conselho Municipal de Assistência Social de Borda da Mata,

no uso das competências que lhe conferem as Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social - e  Lei
Municipal 1703/11,

RESOLVE:
Art. 1º. Eleger a conselheira APARECIDA ESTELINA DOS

SANTOS VINCI para exercer a presidência do CMAS no período de
28/02/2012 à 28/02/2013;

Art. 2º. Eleger a conselheira LÚCIA MARIA DA SILVA para exercer a vice-presidência
do CMAS no período de 28/02/2012 à 28/02/2013;

Art. 3º. Eleger o conselheiro ANTÔNIO AGNALDO GUIMARÃES para exercer a
secretaria do CMAS no período de 28/02/2012 à 28/02/2013;

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata, 28 de fevereiro de 2012.
APARECIDA ESTELINA DOS SANTOS VINCI
Presidente do Conselho

Calçamentos em Borda da Mata:
Várias ruas de Borda da Mata e Distrito do Cervo continuam

sendo calçadas ou asfaltadas. Neste mês, mais ruas foram
finalizadas ou iniciadas. Confira  abaixo algumas:

Rua Adélia Lopes - S.Rita Rua Antenor Rodrigues da Silva-S.Rita Rua Antonio Alves de Mira - Cervo Rua das Rosas - S.J.Tadeu Rua Joaquim Antonio do Couto - Cervo

Rua José Benjamin de Oliveira -S.Rita Rua José Sabino do Couto - Cervo Rua Júlio Fransc. da Silva -S.J.Tadeu Rua Luiz Carlos Cardoso  - S.Rita Rua Paulo S. Guimarães -S.Rita

O Brilho das Estrelas – Bateria Chuchu Beleza
Tocos do Moji

Como citamos em matéria anterior, o
Carnaval de Tocos do Moji foi um
sucesso, porém por um equivoco ou até
distração pelo labutar diário esquecemos
de citar a principal constelação de nosso
carnaval. Como é conhecida em outras
cidades, Tocos do Moji tem uma
característica marcante que faz dela uma
cidade de músicos, sendo assim no
carnaval tocosmojiense não poderia ter
sido diferente, cerca de 50 integrantes
fizeram parte da encantadora Bateria
CHUCHU BELEZA  que fez valer o nome
da cidade e encantou não só  a
população, como também visitantes e
amigos  presentes. O Talentoso instrutor
de Bateria Márcio Flauzino ( Nino) e seus
componentes  fizeram bonito na avenida
e prometem encantar ainda mais agora
na Fanfarra Tocosmojiense que já iniciou
seus ensaios para o desfile cívico de 07
de Setembro.

Parabéns Bateria CHUCHU BELEZA
nessa festa da constelação
Carnavalesca,  vocês brilharam
intensamente.

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.

Bateria do Bloco Chuchu Beleza de Tocos do Moji

Tribuna Popular - 15 anos
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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

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

Na segunda-feira de Carnaval, alguns
amigos de Borda da Mata fizeram uma

confraternização no sítio do
empresário Paulinho Caçador.

Estiveram reunidos: João Paco;
Julinho Oficina; Paulinho Caçador;

Túlio; Negão; Marco Caçamba;
Fabrício; José Renato; Márcio; Teo;
João Carlos; Totti; Betinho Caçador.

Confraternização

Tocos do Moji ganha Feriado
dedicado a Padroeira Nossa

Senhora Aparecida

Conforme consta no  Dossiê de
tombamento da Imagem de Nossa
Senhora Aparecida em Tocos do Moji
desde 08 de Setembro de 1919 todos os
anos se realiza a Festa da Padroeira em
Tocos do Moji. Por esse motivo e também
por ser um desejo do atual prefeito
Antônio Rosário Pereira que conhece
bem a história de toda a trajetória da
Padroeira do Município, no ano de 2011,
com a atualização da lei Orgânica do
Município, Tocos do Moji ganhou mais
uma data cívica através da emenda no
05/2011, promulgada pela Câmara

Municipal em 21 de Dezembro de 2011,
em seu  art.181. da Lei Orgânica
Municipal:  São datas cívicas do
município o dia 08 de Setembro em que
se comemora desde o ano de 1919, a
primeira festa da cidade, dedicada à
sua padroeira, e o dia 29 de Dezembro,
em que se comemora sua emancipação
político – administrativa, ocorrida em
29 de dezembro de 1995, lei 12.050,
sancionada pelo Governador Eduardo
Brandão Azeredo.

Vale ressaltar que a Festa da Padroeira
por ser a Festa mais tradicional do
Município faz parte do patrimônio
cultural e toda parte social é realizada
pela prefeitura municipal com recursos
assegurados em lei  de Proteção  e
Conservação do Patrimônio Cultural da
Cidade. No ano de 2011, a Festa atraiu
significativa quantidade de pessoas o
que contribuiu para bri lhante
arrecadação de quase cem mil reais
conseguida pelos Festeiros Valzinho e
Esposa e Guidinho e Esposa que foram
os responsáveis pela parte religiosa da
Festa.

A partir de agora como acontece em
outras cidades vizinhas, Tocos do Moji
também tem um dia dedicado a sua
padroeira e a exemplo dos anos
anteriores estará promovendo as
festividades comemorativas, no período
de 06 a 09 de Setembro de 2012.

Senador José Bento tem a
melhor Saúde Pública da

Microrregião de Pouso Alegre
que engloba 31 cidades

No dia 1º de Março de 2012, saiu o
resultado do (IDSU) (Índice de
Desempenho SUS), que analisa o
desempenho do Sistema Único de Saúde
(SUS) avaliando, todos os municípios
brasileiros, estados e federação. (IDSUS)
analisa acesso (potencial ou obtido) e
afetividade da Atenção Básica, das
Atenções Ambulatorial e hospitalar e
das Urgências e Emergências.

Os municípios, regiões, estados e o
País, receberam uma pontuação de 0 a
10, com base em informações de acesso,
ou seja, o desempenho dos Serviços de
Saúde. Senador José Bento recebeu a
nota (6,82), sendo a primeira das 31
cidades que engloba a Microrregião de
Pouso Alegre, e uma das melhores notas
do Estado. Para âmbito de comparação,

o Município de Pouso Alegre obteve
(5,59), Minas Gerais (5,87) e o Brasil
(5,47).

Esta grande conquista de Senador José
Bento se dá ao empenho da
administração em melhorar a todo o
momento o atendimento em todas as
áreas e com isso proporcionar qualidade
de vida aos munícipes, e pelo
engajamento da Secretária de Saúde e
dos funcionários em saúde que não
medem esforços para proporcionar um
atendimento de qualidade a todos.

Esta é mais uma vitória da população
bentense, que está vivendo uma nova
realidade, rumo ao um novo tempo.

Para mais informações veja o resultado
das notas das cidades no Portal Saúde.
www.saude.gov.br/idsus

Encontro reúne cerca de 150 mulheres no Dia
Internacional da Mulher em Borda da Mata

Para comemorar o Dia Internacional da
Mulher, a Secretaria de Saúde de Borda
da Mata realizou, no Clube Literário, um
encontro com palestras sobre
autoestima e saúde da mulher, além do
sorteio de quase 50 brindes doados por
comerciantes da cidade.

A Secretária de Saúde, Nádia dos
Santos Pádua, durante abertura do

evento, exaltou o papel da mulher na
sociedade e agradeceu  aos
patrocinadores dos presentes. A
psicóloga Maria Amélia falou sobre a
felicidade e destacou a importância de
aproveitar as alegrias do dia a dia
“aprenda a apreciá-la em doses mínimas
e nas alegrias pequenas”.
 A enfermeira Rita Salgado contou da

luta para vencer um câncer de
mama “tem que ser forte, confiar
em Deus, não desanimar, manter
o bom humor porque a tristeza
é má conselheira” e falou ainda
da importância dos exames
prevent ivos. A pro fesso ra
Lourdicéia Marçal da Silva
lembrou que há exatamente oito
anos, em 08/03/2004, realizou a
cirurgia para retirar o câncer na
mama e desde então comemora
a vitória.

Durante o Encontro, Nádia
apresentou os enfermeiros do
PSF e destacou que eles

também estão habilitados para realizar
exames preventivos. Na ocasião, as
mulheres tiraram dúvidas sobre os
procedimentos dos exames. O evento foi
encerrado com o sorteio dos presentes
e um coquetel.

Dia Internacional da Mulher
O Dia Internacional da Mulher foi

insti tu ído  em 1910 , durante uma
conferência feminina na Dinamarca, em
homenagem à luta das mulheres por
melhores condições de trabalho em todo
o mundo. A data 8 de março foi escolhida
para lembrar o dia em que cerca de 130
operárias de uma fábrica de tecidos de
Nova Iorque nos EUA fizeram greve e
ocuparam o local de trabalho.

A manifestação foi reprimida e as
trabalhadoras foram trancadas dentro da
fábrica, a qual foi incendiada. Mas
somente no ano de 1975, por meio de um
decreto, a data foi oficializada pela ONU
(Organização  das Nações Unidas).
Fonte: brasilescola.com

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da MataLourdicéia, Rita Salgado e Nádia de Pádua

Encontro no Clube Literário que reuniu mais de 100 mulheres

Educação de Jovens e Adultos – Borda da Mata
Hoje não importa mais os caminhos que
afastaram essas pessoas das carteiras e
lousas. Porque, por mais que tenha sido
longa essa estrada, eles conseguiram
chegar a uma sala de aula e nada mais foi
como antes.
A real idade, atualmente, é mui to
diferente. A vida mudou. O orgulho de si
mesmo transformou a auto-estima de
todos.
Jovens e adultos freqüentam o curso de
alfabetização da Rede Municipal de
Ensino, onde lhes é proporcionado
material de qualidade e alimentação.
Os alunos passam pela EJA – Educação
de Jovens e Adultos e pelo Projeto Paulo
Freire.
Além de ensinar a ler e a escrever, elevou
a auto-estima de pessoas de 15 a 62 anos.
“Imagens indecifráveis”, “Contornos
que às vezes pareciam formar
desenhos”, “Símbolos muito parecidos
que, em alguns casos, chegavam a

con fund ir”, essas eram algumas
definições desses estudantes para as
palavras escritas em cadernos, livros,
fachadas de lo jas, embalagens de
produtos, letreiros de ônibus, bulas de
remédios e em tantos outros locais.
Suas sensações passavam pela
vergonha, medo, solidão. Em muitos
casos, precisavam de alguém para ajudá-

los a decifrar as mensagens. Quando
estavam só, a insegurança era total. Sem
consegu ir se comunicar, de fo rma
completa, não se sentiam livres.
Venha para nossa turma! Será bem
recebido por todos da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra.
Professora: Maria das Neves S. Rosa.
Vice-diretor: Lindomar de Oliveira Lima.

Alunos do
EJA

Dia Internacional das Mulheres!!!
Um garotinho perguntou à sua mãe:
- Mamãe, por que você está chorando?
E ela respondeu:
- Porque sou mulher...
- Mas... eu não entendo
A mãe se inclinou para ele, abraçou-se e disse:
- Meu amor, você jamais irá entender!
Mais tarde o menininho perguntou ao pai:
- Papai, porque mamãe às vezes chora sem motivo?
- Todas as mulheres sempre choram sem motivo...
Era tudo o que o pai era capaz de responder...
O garotinho cresceu e se tornou um homem. E, de vez em quando, fazia a si mesmo
a pergunta: “por que será que as mulheres choram, sem ter motivo para isso?”
Certo dia esse homem se ajoelhou e perguntou a Deus:
- Senhor, diga-me... porque as mulheres choram com tanta facilidade?
E Deus lhe disse:
- Quando eu criei a mulher, tinha que fazer algo muito especial.
Fiz seus ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo
inteiro...
Porém suficientemente suaves para confortá-lo.
Déia a ela uma imensa força interior para que pudesse suportar as dores da
maternidade e também o desprezo que muitas vezes provem de seus próprios
filhos!
Dei-lhe a fortaleza que lhe permite continuar sempre a cuidar de sua família, sem se
queixar, apesar das enfermidades e do cansaço, até mesmo quando outros
entregam os pontos!
Dei-lhe sensibilidade para amar seus filhos, em qualquer circunstância, mesmo
quando esses filhos a tenham magoado muito...
Essa sensibilidade lhe permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sentimento da
criança, e compartilhar as ansiedades, dúvidas  e medos da adolescência!
Porém, para que possa suportar tudo isso, meu filho... eu lhe dei as lágrimas, e são
exclusivamente, para usa-las quando precisar. Ao derramá-las, a mulher verte em
cada lágrima um pouquinho de amor. Essas gotas de amor desvanecem no ar e
salvam a humanidade!
O homem respondeu com um profundo suspiro...
- Agora eu compreendo o sentimento de minha mãe, de minha irmã, de minha
esposa.

Obs.:Texto retirado das embalagens da Panificadora
 Primor em homenagem ao Dia Internacional  das Mulheres.
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Talles

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

Homem de 77 anos de idade é
preso por constranger seu neto

à prática de ato libidinoso
No dia 02 de março, a Polícia Militar de

Borda da Mata foi acionada por M. C. P.,
alegando que seu pai L. S. P. havia
aliciado seu próprio neto, um menor de
13 anos de idade. A sol icitante e
testemunha dos fatos relatou que ao
chegar em sua residência notou que seu
filho estava bastante nervoso, logo
entrou no quarto de L. S. P. e o flagrou
com as calças abaixadas. Conversando
com seu filho, ficou sabendo que o
menor estava assistindo TV em casa,
quando seu  avô tentou assediá-lo,

tentando por vezes tocar em suas partes
íntimas, momento em que o menor tentou
correr, o autor empurrou seu neto para
dentro de seu quarto e segurando-o dizia
que queria ter relações sexuais com este.
A testemunha, filha do autor alegou que
ele já havia assediado ela em outras
ocasiões. Diante dos fatos a guarnição
PM procedeu  a prisão do  autor,
encaminhando-o até a Delegacia de
Polícia Civil  de Plantão  na  cidade  de
Pouso Alegre, onde o Delegado ratificou
a prisão.

Operação de Fiscalização
de Trânsito detecta

irregularidades no Cervo
No dia 04 de março, a Polícia Militar de

Borda da Mata realizou uma Operação
de Fiscalização de Trânsito no Distrito
do Cervo, onde estava ocorrendo um
evento de som automotivo. Durante
operação foram detectados  diversos
condutores inabilitados, bem como
veículos com documentação irregulares,
sendo tomadas todas as providências
legais, como autuação dos condutores

e remoção de veículos. A Polícia Militar
aproveita para ressaltar a importância
dessa regularização, diante do principal
fato de que condutores inabilitados
geram um perigo abstrato à sociedade,
sendo este desde um simples acidente
por imperícia, até mesmo a exposição da
vida dos  demais  usuários  das  vias
públicas a um grave acidente, muitas
vezes com resultados fatais.

A sua melhor opção
 de compra

Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Importante saber!
A “busca pessoal”, muito conhecida

pelos populares por “geral”, procedida
pelos policiais, está prevista no Código
do Processo Penal, em seu art. 244, que
diz: “A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca
domiciliar”. Pois bem, a Polícia Militar de
Borda da Mata vem trazer ao
conhecimento esta legalidade para que
se evite o crime de “Desobediência”.
Ainda, esclarecer que seu principal
intuito é garantir a segurança e a ordem

na sociedade e não  o simples
constrangimento. Tenha o Policial Militar
como um amigo que busca a garantia de
seus direitos fundamentais.
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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

Time do Bogari de Borda da Mata é vice-campeão
em Socorro-SP da 3ª Copa Água Branca Máster
A equipe de futebol Máster do Bogari
Futebol  Clube de Borda da Mata
participou da  3ª Copa Água Branca de
Futebol Máster de Socorro-SP. O time
chegou a final, depois de disputar sete
partidas, e perdeu a final para a equipe
Associação Atlética Socorrense por
apenas um a zero, ficando com o vice-
campeonato. Mesmo assim, trouxe para
Borda da Mata um enorme troféu e
também teve o artilheiro da competição
que foi o jogador Zé Fominha, com nove
gols.
A arbitragem da final ficou a cargo dos
juízes da
F e d e r a ç ã o
Paulista de
Futebol . O
árbitro principal
foi  Cléber
We l l i n g t o n
Abade, mas isso
não impediu que
um bandeirinha
anulasse um gol
legítimo do
Bogari no último
minuto, o que
levaria  a partida
para a
prorrogação.

Em pé: Paulo Fominha, Marinho, Luciano, Pezão, Antonio Luiz, Noir, Antonio
Negri, Mamona e Celinho. Agachados: Zé Fominha, Celso, Diones, Zé

Maria, Quico, Duca, Chaves e Sinézio.

Atletas com o  árbitro Abade da Federação Paulista
 e o Troféu conquistado por eles

Bom Repouso realiza 3º Campeonato de
Escolinhas de Futebol no mês de abril

A Escolinha de Futebol Meninos de
Ouro de Bom Repouso estará iniciando,
no mês de abril, mais uma edição do
Campeonato BR de Escolinhas, onde se
valoriza as escol inhas nas três
categorias: 97/98, 99/00 e 01/02.

As três categorias é que somam pontos
para a classificação da Escolinha e não
nas categorias isoladas. Por isso o
grande sucesso das edições anteriores.

O Professor Renê já está concluindo a
lista das oito escolinhas convidadas

para elaboração da tabela.
O Professor Renê faz questão de

ressal tar também que não haverá
nenhum custo para as esco linhas
convidadas conforme ocorreu nas duas
edições anteriores.

Agora com horário especial de treinamento para o futebol feminino de Bom Repouso, a Escolinha de Futebol
Meninas de Ouro estará treinando as terças-feiras à partir das 17h e realizando jogos aos sábados de manhã.

Futebol Feminino em Bom Repouso

Atenção beneficiários do Programa Bolsa Família de Bom Repouso,
está aberta o período de recadastramento de 2012.

No mês de Março e Abril estarão sendo recadastrado todos da Zona
Rural e a partir de Maio e Junho recadastramento da Cidade.

Fiquem atentos as datas de seu bairro ou rua, que estão disponível na
Prefeitura, Posto de Saúde PSF, no CRAS e com os Agentes

Comunitários de Saúde ou ligue no telefone 3461-1239. Abaixo a lista
dos dias de recadastramento na zona rural. Nas próximas edições, os

dias do recadastramento da zona urbana.

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir

nossos  preços!!!PAPELARIA

O Centro de  Referencia de
Assistência Social de Bom Repouso
retomou suas atividades no dia 1º de
março com seus programas tais como:
 Paif  (Programa de  atenção integral  a
família)   com  reuniões  com  pais,
atividades para crianças de 06 a 14 anos. 
O pro jovem adolescente de 15 a 17 anos
que este ano tem um diferencial muito
importante, para as famílias que recebem
o Bolsa Família e tem Jovens nesta faixa
etária   que  deixaram  de
receber o Bolsa Família e
passaram para o  Bolsa
Jovem devem matricular
seus filhos no programa. O
grupo vivendo  e
aprendendo na digna idade
grupo este que conta com 80 idosos que
tem atividades físicas coordenadas pela
Dra Vânia Andrade (fisioterapeuta). A
escola de futebol meninos de ouro, que
além do esporte também trabalha a
questão da cidadania, valores familiares
etc.

CRAS são unidades de execução dos
serviços de proteção social básica
destinados à população em situação de
vulnerabilidade social, em articulação
com a Serviços e atividades para toda a
família. Destinados aos usuários da
assistência social, ou seja, à população
em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação ou
fragi lização de vínculos afet ivos,
os serviços e atividades visam prevenir
as situações de risco, reforçar o principal
papel da família como referência para
cada um de seus integrantes e fortalecer
seus vínculos internos e externos.

Modalidades de Serviços
As ações de proteção social básica,

desenvolvidas nos CRAS e em suas áreas
de abrangências, compreendem:
Cadastro Único - registro de informações

CRAS de Bom Repouso inicia
atividades em 1º de março

que serve como referência para a
participação em programas sociais de
concessão de benefícios, tais como:
Bolsa Família, Projovem, Tarifa Social -
Energia Elétrica, Carteira do Idoso -
Transporte Interestadual, Contribuição
mínima para donas de casa com o INSS.

Atendimento social - acolhida e
entrevistas; visi tas  domiciliares;
elaboração do plano de ação de cada
família; acompanhamento das famílias,

com prioridade às
beneficiár ias dos
Programas de
Transferência de Renda;
busca ativa das famílias
prioritárias nos serviços
e   a r t i c u l a ç ã o   /

encaminhamentos para  a  rede
Socioassistencial.

Convivência social e fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários -
 para crianças  e adolescentes,  jovens,
adultos e famílias, pessoas idosas e
lideranças comunitárias. Acontecem à
partir da participação de  famílias e  ou
indivíduos nas atividades de grupos de
convivência e de incentivo ao
protagonismo.

Outros serviç os e projetos
complementares

Grupos específicos, como crianças ou
jovens, participam de projetos realizados em
parceria com órgãos governamentais ou não
governamentais, envolvendo a participação
da comunidade. Acontecem em diversas áreas
e podem ser desenvolvidos em outros locais.
Dias e horários de atendimento ao público nos
CRAS de Bom Repouso:

Novo endereço - Rua Quinzinho Brandão
nº 260 vila Nossa Senhora do Rosário:
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h -
Telefone para contato: (35) 3461-1239 ou
pelo E-mail:

 cras.bomrepouso@yahoo.com.br

Atividades desenvolvidas pelo CRAS de Bom Repouso



   TRIBUN A POPULAR8

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Atendimento - 12h às 16h

  Praça Antônio Megale, 91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 1413

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS

DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL.

Ipê Tintas e
Acabamentos

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

*Promoção válida at é 15/04/12 ou enquanto em durar o estoque.

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

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

Caderno de Promoções da
Ipê Materiais para Construção

Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Vários tamanhos de escadas
de alumínio(Promoção)

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

Furadeira de
 Bancada - R$335,00

Fio Elétrico Flexível nas medidas
 1,5mm; 2,5mm; 4,0mm; 6,0mm.

(Promoção imperdível)

Comprensor de ar
R$615,00

Aquecedor Solar
(Promoção)

Máquina Self-color com
simulador de ambiente.
(Tiramos a foto de sua

casa e simulamos
várias opções de cores,

é só na IPÊ)

Churrasqueira no Bafo
Grande - de R$230,00 por R$205,00
Pequena - de R$190,00 por 169,90


