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SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Vendas e Assistência Técnica
Especializada em Computadores,
Notebooks, Tablets, Smartphones,

Câmeras Digitais, Xerox e Impressões.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
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Automatizadas, Porteiro Eletrônico e outros.

Autorizado: JFL
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Panificadora Confeitaria e Lanchonete

ESPÍRITO SANTO
Qualidade e Tradição desde 1969

Pães, Roscas, Bolos,
Doces, Frios,Bebidas,

Completo Serviço de Lanchonete

Av. Antonio Paulino, 37 - Espírito Santo do Dourado - MG
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Prefeitos se reúnem em Poço Fundo e Turvolândia
para tratar do Plano Municipal de Saneamento Básico
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Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

Aceitamos todos os tipos de Cartões.
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2013

Mês                           Dia

 Maio                    10
  Junho                 10
   Julho                 10
  Agosto               12
   Setembro           10
  Outubro               10
 Novembro             11
   Dezembro             10
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I Conferência Municipal de
Educação de Silvianópolis

No início do mês de junho, a cidade
de Silvianópolis realizou a I Conferência
Municipal de Educação. O tema da
Conferência foi o “Plano Nacional de
Educação na articulação do Sistema
Nacional de Educação: Participação
Popular, Cooperação Federativa e Re-
gime de Colaboração”. O evento foi
realizado no salão do Colégio Integrado

de Estudo Municipal Santa Águeda  e
teve como objetivo construir  e
apresentar um conjunto de propostas
como os sete eixos elencados pela
Conferência Nacional de Educação
(CONAE I), envolvendo gestores
educacionais, professo res, pais,
representantes dos órgãos públicos e
sociedade civil.

Silvianópolis ganha
retroescavadeira

A Prefeitura de Silvinópolis recebeu uma máquina retroescavadeira nova com o
apoio do Deputado Federal Odair Cunha e do Deputado Estadual Ulysses.

Prefeitura de São João da Mata desobstrui
galerias da MG 179 para evitar enchentes

como aquela que assustou a população em 2011

Enchente em 2011 e as obras agora em 2013

Rodeio de São João da Mata agita
a cidade durante quatro dias

Rainha,
Princesas,e
Miss Simpatia
e as Rainhas
Mirins

Prefeito de Caldas
Ulisses, Vice-

prefeito
Marquinhos e Tom
Eventos durante o

Rodeio

Secretaria Municipal de Saúde de São João da
Mata desenvolve projeto contra o Tabagismo

Profissionais da Saúde e ex-fumantes
no movimento da Praça Central

Festa de São João - Padroeiro de São João da Mata

Prefeito Elivelto de Turvolândia
participa de reunião junto ao DER/

MG para pedir pavimentação
da estrada de São Gonçalo

do Sapucaí ao seu município
No dia 17 de junho, o prefeito Elivelto

de Turvolândia, se reuniu com o diretor-
geral do DER/MG, José Élcio Santos
Montese e o Deputado Estadual Dalmo
Ribeiro, para tratar da situação do trecho
de estrada que liga o município de
Turvolândia a São Gonçalo do Sapucaí.
Elivelto entregou em mãos o pedido da
pavimentação deste trecho tendo em
vista que se trata de apenas 14km. Dessa

forma, Elivelto argumentou que a obra
será de grande importância para a região,
principalmente no que diz respeito a
escoamento de produção. Dr. Montese
diante do exposto deu  seu
comprometimento em fazer o possível
para realizar os anseios do município, o
mesmo já está providenciando o projeto
da obra e, em breve, estará no trecho para
verificar in loco as condições da estrada.

Deputado Dalmo e o
Prefeito Elivelto no
DER e abaixo o ofício
do prefeito ao DER
pedindo a
pavimentação da
estrada

A cidade de São João da Mata, em 2011, foi
marcada por uma grande enchente que prejudicou
muitas pessoas. Em 2013, a prefeita Denize Vilhena
solucionou o problema, desobstruindo as galerias
de águas pluviais da Rodovia MG 179. “Com essa
obra espero que nosso município não passe por
um transtorno como aquele ocorrido em 2011”,
enfatiza a prefeita Denize.

Nos dias 06, 07, 08 e 09 de junho,
São João da Mata esteve em festa
com a realização, pela Tom Eventos
e com apoio da Prefeitura, do Rodeio
na cidade. O evento que contou com
shows, montarias e participação da

Rainha do Rodeio, Princesas e Miss
Sim pat i a est eve movim enta do ,
contando  com público de cerca de
1500 pessoas. Na quinta-fei ra, o
ingresso foi um quilo de alimento e a
Tom  Eve ntos doou  par a a

Assistência Social Municipal cerca
de 200 cestas básicas. Autoridades
de outros municípios também se
fizeram presente no Rodeio, como o
pre fei t o  de  Caldas, Ul is ses
Guimarães Borges.

A Secretaria Municipal de Saúde de São João da Mata fez um bonito
trabalho sobre o tabagismo no município. No decorrer do trabalho, muitas
atividades foram feitas para que as pessoas tomassem consciência da
importância de não fumar e também auxiliar os fumantes a abandonar este
vício. No final de maio, quando é comemorado o Dia Mundial de Combate
ao Tabaco, houve um movimento na praça central do município, onde os
profissionais da Saúde que desenvolveram o projeto, junto com ex-
fumantes, puderam mostrar para a população em geral o quanto é importante
ficar distante deste vício que tanto mal causa a saúde.

São João da Mata comemorou entre os dias 15 a 24 de junho a festa do Padroeiro, São João Batista, com a realização de
novenas, missas e quermesses. No dia 24, no encerramento, teve uma procissão com grande participação popular.
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BAR DO SINÉZIO

Av. Dr. José Magalhães Carneiro, 33
Centro - Silvianópolis - MG

Tel.:(35)9993-7328

Bebidas e Salgados em geral.

Prefeitos se reúnem em Poço Fundo e Turvolândia
para tratar do Plano Municipal de Saneamento Básico

Aconteceu no mês de junho, mais
duas reuniões de prefeitos, desta vez em
Poço Fundo e Turvolândia, para tratar
de vários assuntos, mas em destaque,
em como realizar a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, que
já deveria estar pronto em todos os
municípios, - lei de 2007, e também
buscar soluções conjuntas para
problemas de diversas áreas.
Participaram da reunião os membros do
Poder Executivo de Turvo lândia,
Silvianópolis, São João da Mata e Poço
Fundo. Por ser um assunto de grande

abordagem, os prefeitos da
região dizem estar
preocupado  com os
assuntos de saneamento nas
cidades, e também expuseram
que os problemas são
muitos e as ferramentas são
poucas, todos os municípios
devem se manter unidos,
para buscar alternativas de
melhorias no âmbito de
saneamento  e ou tros
assuntos de total interesse
das prefeituras. Reunião de prefeitos em Turvolândia

Turvolândia realiza “Campanha Municipal
de Combate à Violência contra o Idoso”

Em comemoração ao Dia Internacional
de Combate à Violência contra o Idoso (15
de junho) a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania de Turvolândia,
promoveu nodia 14, a “Campanha Munici-

pal de Combate à Violência contra o
Idoso”. O evento contou com a
participação da Polícia Militar, Gestão de
Saúde Municipal, Assistência Social e
Planejamento Municipal, os integrantes

das escolas do município participaram de
uma caminhada, que contou com a
presença do prefeito Elivelto, e o dia
terminou com a apresentação da Banda
da Polícia Militar de Minas Gerais.

Passeata sobre
a Violência

contra o Idoso
com a

participção da
Banda da

Polícia Militar,
do prefeito e

do vice

Ponte do Pinhal em Turvolândia
é totalmente reconstruída

O Departamento de Obras e Serviços
Públicos da Prefeitura de Turvolândia tem
trabalhado intensamente na realização de
recuperação de estradas, com
patrolamento e cascalhamento em vários
trechos das estradas rurais. Uma das obras
foi a reforma e reconstrução da ponte que
dá acesso ao Sítio Pinhal, sobre o Rio

Turvo. Contando com auxílio de uma
escavadeira hidráulica, os funcionários
desempenharam um excelente trabalho. A
ponte é de extrema importância para o
deslocamento dos agricultores daquela
região. Ela  possui 12 metros de extensão.
Todo o trabalho de reforma foi realizado
em apenas dois dias. O prefeito Elivelto

esteve acompanhando o trabalho de
reforma e comentou sobre o empenho da
equipe na reconstrução, “nossa equipe de
trabalho é boa. Os nossos funcionários têm
acima de tudo um compromisso com a
população e isso faz com que eles trabalhem
com vontade de fazer a diferença” finalizou
Elivelto.

Reconstrução
da Ponte do

Pinhal

Secret aria  M unic ipa l  de
Educação promove o 9º encontro
dos avós e 6º encontro das
famílias nas escolas municipais
de Espírito Santo do Dourado
A Secretaria Municipal

de Educação, com apoio
da Prefeitura realizará
mais uma vez o “Encontro
dos Avós e das famílias”
nas Escolas Municipais
de Espírito Santo do
Dourado. Neste encontro
as famílias têm a
oportunidade de conhecer
o trabalho realizado pelas
escolas e de se interar
com a equipe escolar e
com alunos através de
homenagens e brincadeiras. Este ano o “Encontro” acontecerá de 13 a 18 de julho,
sendo no dia 18 de julho, na E. M. Zeni Gianini Alvarenga, no dia 16 na E. M. Franco
e no dia 17 na E. M. São Sebastião dos Campos. A Secretaria Municipal de Educação
espera contar com 100% das famílias no tão esperado encontro.

Polícia Militar garante a
segurança na Festa do Rosário
em Silvianópolis  e não houve

nenhuma ocorrência grave
No período de 28 de junho a 01 de

julho ocorreu a tradicional Festa do
Rosário em Silvianopólis.  A  festa,
realizada a 233 anos transcorreu em clima
de tranquilidade,  não sendo registrado

nenhuma ocorrência de crimes, graças
ao empenho  preventivo da Pol ícia
Militar, que alocou recursos das cidades
vizinhas para garantir  tranquilidade aos
participantes do evento.

Formatura do Proerd
Silvianópolis

No dia 21 de junho,  oco rreu  a
formatura do Proerd em Silvianópolis. O
evento, organizado pela Polícia Militar
e pela Prefeitura foi no  Ginásio
Po liesportivo da cidade. Foram
sorteados aos formandos duas
bicicletas, sendo uma doada pelo Sub

Tenente Gabriel, comandante do Pelotão
da PMMG  e outra pela Câmara de
Vereadores. “Parabéns aos alunos do
Proerd, que sejam multiplicadores dos
ensinamentos adquiridos. assim teremos
uma sociedade melhor, longe das drogas
e da violência”, diz o Sub Tenente, Gabriel.

Sub Tenente
Gabriel durante
discurso aos
formandos e Mesa
de Autoridades

Esporte, Saúde e Educação
andam juntos em Espírito

Santo do Dourado
A Prefei tu ra de

Espír ito Santo do
Dourado ,  junto  a
Secretaria Municipal
de Esporte, vem
investindo no projeto
“ESCOLINHA DE
FUTEBOL ZICO
GIANINI”, que tem
atraído crianças e
jovens para a prática
do esporte e ajudado
no  desempenho
escolar. O projeto visa
incentivar crianças e
jovens através da
prática de esporte a ter
uma vida mais
saudável e um melhor
desempenho escolar.

Secretaria de Educação de Espírito Santo do
Dourado investe em Capacitação de Professores

Re ce nte me nte , a Sec ret ar ia
Municipal de Educação, com apoio
da Prefei tu ra trouxe o Pro fesso r
PAULO TOMIO FUKUDA para mais
uma capacitação dos professores da
Re de  Muni ci pal  de Ens ino .  O

pro fessor ministrou  a capacitação
através da palestra “Estratégias de
Ensino” obtendo a participação  e
aprovação de 100% dos professores
da Rede. A Secretaria Municipal de
Educ aç ão  apost a na  fo rm aç ão

contínua dos professo res da rede,
pa ra  qu e os  me sm os te nham
melhores condições para o exercício
de suas práticas e que os alunos do
município tenham uma educação de
qualidade.

Palestra “Estratégias de Ensino” para os professores de Espírito Santo do Dourado
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Reforma de duas pontes
no bairro Passa Quatro em
Espírito Santo do Dourado

No mês de junho, a Prefeitura
de Espírito Santo do Dourado
reformou duas pontes no
Bairro Passa Quatro
facilitando o tráfego de
pedestres e veículos.

Pontes reformadas
em Passa Quatro

Prefeitura de Espírito Santo do
Dourado constrói calçada de

parte da Avenida JK
A obra de u rbanização

(construção de calçada) de um
lado da Avenida Juscelino K. de
Oliveira foi retomada no mês de
junho, deixando-a mais bonita e
transitável pela população que
reside e trabalha na localidade.

Calçada na Avendia JK em
Espírito Santo do Dourado

Campanha contra a  Poleomelite
em Espírito Santo do Dourado

A campanha contra a Poleomelite foi
um sucesso  em Espírito Santo do
Dourado, a Secretaria de Saúde com
apoio da Prefeitura  realizou em junho a
Campanha que atendeu 100% das
crianças com idade de seis  a 23  meses
de idade. O Centro de Saúde recebeu
criança e pais com muita alegria, algodão
doce e pacotes surpresa.

100% das crianças vacinadas em
Espírito Santo do Dourado

CRAS realiza Arraiá da 3ª idade
em Espírito Santo do Dourado

O Centro de Referência
de Assistência Social
realizou  no  dia 24 de
junho, o arraiá da 3ª idade,
com direito a bingo,
brindes, quadri lha e
quitutes típicos das festas
de São João. A melhor
idade é motivo de orgulho
para o CRAS  e tem total
apoio da Prefeitura.

Arraiá da 3ª Idade
promovido pelo

CRAS de Espírito
Santo do Dourado

CRAS de Espírito Santo do Dourado realiza
reuniões com gestantes e no final da gestação

oferece um kit com acessórios para o bebê
As gestantes de Espírito Santo do

Dourado têm assistência através do
CRAS, que promove reuniões toda
primeira segunda-feira de cada mês, para
esclarecimento sobre os cuidados que a
futura mamãe tem que ter com o seu
bebê. E no final da gestação a mamãe
recebe um kit com os acessórios que o
bebê vai precisar.

Reunião de Gestantes
no CRAS

Secretaria
Municipal

 de Saúde de
Espírito Santo
do Dourado

contrata
Neurologista
para atender

na cidade
No mês de junho, a Secretaria

Municipal de Saúde, com apoio da
Prefeitura contratou o neurologista
Ramon Guerra Barbosa para melhor
atender os cidadãos de Espírito Santo
do Dourado.

CRAS de
Espírito Santo

do Dourado
promove
Cursos de

Cabeleireiro,
Manicure e

Pedicure
O CRAS de Espír ito Santo do

Dourado, com o apoio da Prefeitura,
promove cu rsos de cabeleireiro,
manicure e pedicure, que acontecem de
segunda à quarta-feira de cada semana.
E em agosto de 2013 estará entregando
o certificado aos alunos da primeira
tu rma de part icipante dos cursos
fornecidos pelo CRAS.

Artesanato envolve toda
comunidade da 3ª idade em
Espírito Santo do Dourado

O artesanato é motivo de alegria e
entretenimento para a melhor idade que
participa e está envolvida nos projetos
do CRAS de Espírito Santo do Dourado,
com apoio da Prefeitura, toda semana a
comunidade de 3ª idade se reúne no
Centro de Referência da Assistência
Social para troca de ideias e confecção
de artesanatos.

Grupo de Artesanato do CRAS
de Espírito Santo do Dourado

São João da Mata realiza 1ª
Audiência Pública do ano de 2013

No dia 28 de junho, foi realizada a Primeira Audiência Pública de 2013, que teve por objetivo informar a população
sobre as metas fiscais do Município, como as receitas arrecadadas, despesas e gastos com servidores. Nesta

oportunidade, os Secretários Municipais também apresentaram os trabalhos e projetos desenvolvidos até
 o momento. A Audiência foi muita positiva e contou com grande participação popular.


