O POPULAR

ANO I - Nº- 08
10 DE DEZEMBRO DE 2013

Site: www.tribunabm.com.br E-mail: opopular@hotmail.com Tel.:(35)3445-1479
SILVIANÓPOLIS, ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SÃO JOÃO DA MATA, TURVOLÂNDIA

Prefeito de Espírito Santo do Dourado assina Convênio do Programa
“Pró-município” com Governo de Minas no valor de 350 mil reais
Eco Caminhada 2013 em São João
da Mata reúne muitas pessoas
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Prefeito de Turvolândia visita o Gabinete do
Secretário de Desenvolvimento Social, Deputado
Estadual Cássio Soares e pode conseguir 200
mi l reai s pa ra con st ru ir S ed e do CRAS
Cisamesp tem um
aumento de cerca
de 25% nas
consultas médicas
durante os onze meses
em que o Prefeito de
Bom Repouso,
Edmilson Andrade,
é o Presidente
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Novo carro da Secretaria de Saúde de Silvianópolis
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Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:
EXAMES
PARTICULARES
E CONVÊNIOS

Silvianópolis recebe carro novo
da Secretaria Estadual de Saúde

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado
Prefeitura de Turvolândia
Sindicato Rural de Silvianópolis
Unimed
Polícia Militar
Ipsemg
Plano em Vida
Cemig Saúde
Serpram
Nipomed
Bradesco Saúde
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(35)3451-1554
(35)9936-1554
(35)9935-1554

Silvianópolis
MG

Posto de Coleta: Espírito Santo do Dourado
Rua Inácio de Alvarenga Lopes

Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade
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A m aior festa de Natal ocorre
no coração do homem quando
a luz da estrela de Belém brilha
intensamente em seu interior.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!
A maior variedade de
Medicamentos e
Perfumaria. O melhor
atendimento, pensando
sempre em você!!!
Qualidade com
Aceitamos todos os tipos de Cartões.
responsabilidade.
Avenida Antonio Paulino nº 51 - Centro
Espírito Santo do Dourado - MG
Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

Panificadora Confeitaria e Lanchonete

ESPÍRITO
SANTO
Qualidade e Tradição desde 1969
Natal não é fim de ano, é recomeço, é nascimento, é a esperança de
que um novo ano que se aproxima, é o desejo de ter conosco todas
essas pessoas queridas fazendo parte de nossa vida.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!”
Pães, Roscas, Bolos, Doces, Frios,Bebidas,
Completo Serviço de Lanchonete

Tel.:(35)3454-1144
Av. Antonio Paulino, 37 - Espírito Santo do Dourado - MG
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Centro de Educação Infantil Municipal Benedita Prefeitura de Espírito Santo do
Cândida de Melo (creche), de Espírito Santo do Dourado instala Academia ao Ar
Dourado, recebe imobiliário para sua inauguração Livre e Playground na Praça da
Encerrada as pré-inscrições do Centro pal de Educação de Espírito Santo do com as 70 crianças pré-matriculadas no
Avenida Juscelino K. de Oliveira
de Educação Infantil Municipal Benedita Do urado co memora a chegada do Centro de Edu cação Infantil , que
Cândida de Melo, a Secretaria Munici-

imobiliário que beneficiará o trabalho

frequentarão a Creche em 2014.

No mês de novembro, a Prefeitura, com
recursos próprios, adquiriu alguns
equipamentos de Academia ao Ar Livre
e Playground, os quais foram instalados

na Praça da Avenida Juscelino K. de
Ol iveira, pro po rci onando
aos
do uradenses o pçõ es de lazer e
atividades físicas diárias.

Novo imobiliário da Creche de Espírito Santo do Dourado

Secretaria Municipal de Educação de Espírito
Santo do Dourado esteve presente no grande
evento do Pradime em Viçosa/MG
A Secretária Municipal de Educação
de E spíri t o Sant o do Do u rado ,
F l avi néi a Mal aqu i as Sant o s e a
Diretora da Escola Municipal Professor Antônio Belizário Borges, Leila
Cristina de Melo Nunes, participaram
da abertura do Pradime EaD, na cidade
de Viçosa. O evento contou com a

presença de representantes de 188
municípios mineiros. O Programa foi
desenvolvido com base nas temáticas
de acesso à informação e ferramentas
de gestão , na perspect i va de
aprofundamento da compreensão da
gest ão democráti ca edu caci onal
voltada para a melhoria da qualidade

da educação pública. E Espírito Santo
do Dourado estará participando das
atividades do PRADIME no ano de
2014, com a finalidade de melhorar a
qualidade do atendimento, prestação
de servi ço e o bt enção de novo s
recu rso s para a E ducação do
município.

Evento do
Pradime em
Viçosa MG

Prefeito de Espírito
Santo do Dourado
agradece o apoio da
Câmara de Vereadores
O Prefeito de Espírito Santo do Dourado, Benedito Pereira de Matos, agradece o
apoio da Câmara de Vereadores de seu município, durante o ano de 2013 e bem
como a devolução de parte do duodécimo. O repasse do duodécimo é a obrigação
que o Executivo tem de repassar o valor integral previsto na Lei Orçamentária Anual
do Legislativo e calculado sobre o valor da receita corrente líquida anual do
município. E no ano de 2013, parte destes recursos não utilizados pela Câmara foram
devolvidos à Prefeitura.

Feliz
2014!!!
Equipamentos da Academia ao Ar Livre de Espírito Santo do Dourado

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A
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Antonio Donizete de Sousa
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Redação
Antonio Donizete de Sousa
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2014
Mês
Dia
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

10
10
10
10
12
10
10
11
10
10
10
10

E-mail -opopular@hotmail.com
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Por mais longa que seja a caminhada, o mais
importante é dar o primeiro passo.
(Vinícius de Moraes)
Eco Caminhada 2013 em São João
da Mata reúne muitas pessoas

“Lembre-se, se o Natal não é
achado em seu coração, você
não o achará debaixo da
árvore.” (Charlotte Carpenter)
Feliz Natal e Próspero Ano
Novo a toda população de
São Joaõ da Mata.

Denize Vilhena
Prefeita
No dia 10 de novembro, aconteceu em
São João da Mata, a “Eco Caminhada
2013”, que contou com a participação
de crianças, adolescentes e adultos, inclusive muitas famílias.
A prefeita Denize e o seu vice-prefeito
Marquinho tiveram uma participação
ativa na Eco Caminhada.
Foi oferecido aos participantes um
delicioso lanche e ainda houve sorteio
de brindes.

Para finalizar o evento, teve um almoço
com música ao vivo, com a dupla Jânio e
Jefferson e a belíssima paisagem do
entardecer no Parque Pedra do Navio.
Para que o evento obtivesse este
sucesso, teve o apoio de muitas pessoas,
por isso, a Prefeita Denize agradece a
todas Secretarias que ajudaram, a Polícia
Militar, aos funcionários municipais,
enfim, todos que de uma maneira ou de
outra contribuíram com o evento.

Veja abaixo a lista dos principais
colaboradores da Eco Caminhada 2013:
Esquina da Pizza Forno a Lenha; Loja
da Carmelit a, onde vo cê encont ra
Presentes,
Artigos
Escolares,Eletrodoméstico, Etc.; Loja do
Elzo, Artigos Esportivos em Machado;
Lo ja de Mat eri al de Co nst rução
Massafera, em Poço Fundo; Restaurante
São João; Frutas e Verduras da Nice;
Casa de Frutas e Verduras do Edinho;

Auto Peças, Borracharia e Lava Jato,
Thiago; Bolos e Salgados para sua
Festa, Quitutes e Delícias da Sônia; Arte
na Cabaça de Silvana Carmo; Loja Pink,
a Lo ja da Su elen e Luci mar;
Supermercado Rodrigues da Renata e
Elizandra; Disk Gás e Água Mineral do
Renato;
JM Comercial, o Supermercado do
Maury; Aut o P ost o Tei xei ra Au to
Mecânica Moreira; Padaria Sonho Meu

do Pedro e Nani; Cartório de Maria de
Paula Mo rei ra; Agro pecuária do
Marcel inho; Padaria da Esqu ina, a
Padaria Verde; Açougue do Póca; Sucos
da Eliete e Edemilson; MM Indústria de
Papel Ltda. do Astezinho e Consuelo;
Equipes Tudo em Material Esportivo, A
Loja Do Rit; Laticínio 2J Ltda. em
Silvianópolis.
Apoio: Prefeitura Municipal de São
João da Mata.

Confira os principais
momentos deste
importante evento em
São João da Mata:

Comunicado da
Secretaria
Municipal de
Educação de Espírito
Santo do Dourado
As duas primeiras semanas de
dezembro estarão abertas as
matrículas e rematrículas nas
Escolas Municipais.
No primeiro ingresso, é
necessário que o responsável
leve Certidão de Nascimento,
Comprovante de Residência e
Carteira de Vacinação
da Criança.

São João da Mata entra em Espírito
Natalino no dia 23 de novembro

A cidade de São João da Mata começou a preparação do Natal no dia 23 de novembro, quando foi
inaugurada a iluminação de Natal e as crianças também ficaram muito felizes com as passagens do
Papai Noel e Mamãe Noel na Praça da Igreja Matriz e que ainda deverão retornar antes do Natal.
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Silvianópolis recebe carro novo
da Secretaria Estadual de Saúde
A Prefeitura de Silvianópolis recebeu
neste mês de no vembro mais u m
veículo da Secretaria Estadual da Saúde.
Segundo o prefeito Benedito Porfírio
Borges, esse veículo conseguido será
u ti li zado para o t ransporte de
pacientes, claro, dando mais conforto
e segurança, por ser um carro novo.

O veículo é um Sandero da marca
Renau lt e o P refeit o agradece a
Secret aria E st adual de Saú de por
envi ar mai s est e benefíci o para
Si lvi anó po li s “Mu i to o bri gado ,
agradeço em no me do po vo de
Sil vi nó po li s”, final iza o prefeit o
Benedito.

Novo veículo da
Secretaria de
Saúde de
Silvianópolis

Neste Natal de 2013 e no Ano
Novo de 2014 compartilho
meus votos de felicidade e
agradecimento por tudo que
consegui ao longo deste ano
que já está acabando e faço
meus votos de felicidades e
muita prosperidade as
pessoas com quem quero
compartilhar minha vida nesta
nova jornada que se inicia no
dia 1º de janeiro.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
São os votos do
Prefeito Benedito
Porfírio Borges a
toda população
de Silvianópolis.

Feliz Natal e Próspero Ano a todos amigos e clientes,
são os votos de Elias da TV Center
Que nesta Noite Feliz a luz
dos olhos do Menino Jesus
paire e permaneça sobre
você se transformando em
uma guia permanente,
presente e onisciente
guiando seus caminhos
através da maravilhosa
jornada da vida.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!!!

Natal, tempo de somar nossos melhores
sentimentos. Multiplicar os sorrisos, as
alegrias e bons pensamentos. Dividí-los
entre todas as pessoas queridas. E repetí-los
a cada dia do ano que começa.
FELIZ ANO NOVO!!!
São os votos de:
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Espírito Santo do Dourado é a
Mensagem de Boas Festas do Prefeito de
única cidade de MG indicada ao Espírito Santo do Dourado aos Douradenses
Prêmio oferecido pela Empresa
Telefônica/Oi Vivo em Evento no
Rio Grande do Sul em dezembro
O Município de Espírito Santo do
Do urado fo i co nt empl ado co m
capacitação presencial no Rio Grande
do Sul. O município, representado pela
Secretária Municipal de Educação,
F l avi néi a Mal aqu i as Sant o s e a
Diretora da Escola Municipal Franco,
Marlene Leal Franco participarão de
ati vidades co m o uso das No vas
Tecnologias e visitará a Escola gaúcha
contemplada com um computador para
cada al u no. Em Minas Gerai s, o

mu ni cí pi o de E spí rit o Sant o do
Dourado foi o único a ser contemplado
pela Empresa, e estará concorrendo
com municípios de outros Estados,
pela aquisição de um computador para
cada alu no da Esco la Muni cipal
Franco. A Esco la real iza o ficinas
semanais do Projeto Escolas Rurais
Conectadas da Fundação Telefônica
Educação e Aprendizagem, para o
aperfeiçoamento e capacitação dos
profissionais que ali atuam.

Boas Festas!
CRAS de Espírito Santo do Dourado sedia Curso de Recursos
Humanos Ministrado por profissionais do Sest/Senat
No dia 25 de novembro, iniciou no
CRAS de Espírito Santo do Dourado,
o cu rso de Recu rso s Hu mano s
realizado pelo SEST/SENAT de Pouso
Alegre.

A realização do curso faz parte da
adesão do mu nicípio ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - PRONATEC do Governo
Federal.

Inicialmente, 20 alunos frequentam
o curso de segunda a quinta-feira e
ainda recebem R$ 10,00 por aula.
Os cu rso s do P RONATE C
est i mu l am o ret o rno ao si st ema

educacional de pessoas que há muito
tempo estão afastados dos estudos e
qu e necessi t am de qu al i fi cação
profissional, para ampliar as chances
de inclusão no mercado de trabalho.

No momento está sendo oferecido
somente um curso, porém está em
neg o ci açã o a po ssi bi l i dade de
abertura de novos cursos para o ano
de 2014.

Curso de Recursos Humanos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Espírito Santo do Dourado

Prefeito de Espírito Santo do Dourado assina Convênio do Programa
“Pró-município” com Governo de Minas no valor de 350 mil reais
No mês de novembro, o Prefeito de Espírito Santo do Dourado, Benedito Pereira de Matos, acompanhado pelos vereadores, Álvaro Giannini e Devanil Gianini, assinou em Varginha, o convênio “Pró-município”
com o Governo de Minas, em que receberá 350 mil reais para realização de obras de infra-estrutura (Calçamento de ruas). As obras trarão aos moradores e visitantes, melhores condições de tráfego.

Prefeito de Espírito Santo do Dourado agradece
o Apoio dos Deputados Bilac Pinto (Federal),
Carlos Mosconi (Estadual) e seus Assessores
O Prefeito de Espírito Santo do
Dourado, Benedito Pereira de Matos,
agradece o apo io prest ado pel o s
Depu t ado s, Bi l a c P i nt o , C arl o s
Mo s co ni e seu s asses so res, na

bu sca incessant e de recursos para
i nv est i m ent o do E st ado no
mu ni cí pio , no ano de 2 013 . Vale
ressaltar, que no dia 25 de novembro,
o prefei t o ent rego u em mão s do

Deputado Bilac Pinto, a solicitação
de recu rso s fi na ncei r o s p ara
construção de arquibancada coberta
e pavimentação de acesso ao Estádio
Passa Quatro.
Prefeito Benedito durante
a assinatura do Convênio
Pró-Município

Prefeito BeneditoPereira de Matos durante encontro com Deputados
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Campanha Papai Noel dos Cisamesp tem um aumento de cerca de 25% nas
Correios se inicia em Turvolândia consultas médicas durante os onze meses em que o Prefeito
de Bom Repouso, Edmilson Andrade, é o Presidente
A Secretaria Municipal de Educação
A Secret ári a Mu ni ci pal de
de Turvolândia quer garantir um Natal
mais feliz para as crianças da escola da
Rede Municipal de Ensino. Para que isso
seja possível, o município aderiu à
Campanha Papai Noel dos Correios 2013.
O intuito é presentear as crianças e
assim garantir um presente de Natal para
elas. A campanha teve seu início no dia
27 de novembro e vai até a véspera do
Natal.

Educação, Meire Cecília, explicou que
a iniciativa de apoiar a campanha é
um trabalho de responsabilidade social feito pela Secretaria e Correios em
benefício aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Os pedidos são diverso s co mo :
Brinquedos, roupas entre outros...
Apadrinhe uma cartinha e faça uma
criança feliz!!!

Apadrinhe uma cartinha e faça uma criança feliz!!!
Início da Campanha da Secretaria de Educação em parceria com os Correios

A felicidade reina neste
negócio porque é Natal e
porque temos clientes
especiais como você. Nós
sempre tentamos fazer o
melhor para você, e por
isso damos-lhe o melhor.
Em dias como este, nós
expressamos nossos
melhores sentimentos.
Tenha um
Feliz Natal Cliente Amigo!!!

Além das consultas médicas, Edmilson ampliou o número de exames oferecidos, mais
especialidades médicas, aumentou as rotas de transportes e conseguiu mais microônibus
O Cisamesp(Consórcio Intermunicipal
de Saúde), em bu sca co nstant e de
oferecer serviço s de qualidade e
eficiência para os seus consorciados tem
ampl iado suas ações e continuará
ampliando, graças a visão inovadora do
atual Presidente e Prefeito de Bom
Repouso, Edmilson Andrade, juntamente
com seus companheiros na administração
que são o Vice-presidente, Prefeito de
Cachoeira de Minas, Guto, e do Secretário
Executivo, José Carlos de Oliveira. Dentro
da nova visão administrativa, visando
humanização e eficiência, o Cisamesp
conta ainda com um Conselho formado
por cinco prefei tos: Congonhal –
Ricardo; Heliodora- Cilinho; Monte Sião
– João Paulo; São João da Mata – Denise;
Tocos do Moji – Toninho Rodrigues, que
foram eleitos pela Assemblei a de
Prefeitos.
Nos onze meses dessa administração
já foram co nquistados avanços
consideráveis, tais como: Ampliação do
número de consul tas em todas as
especialidades, em comparação com o
período anterior, foram oferecidas 25% a
mais de consultas.

Também houve aumento de 20% na
ofert a do número de exames de
ul trassono grafia,
radiografias,
ecodoppler , mamografias, duplexscan,
entre outros, sendo que os serviços de
mamografias agora são realizados em
dois períodos.
Além de tudo isso, aconteceu também
a instalação do Raio X na sede do
Cisamesp que muito facilitou a vida dos
usuários; a implantação dos exames de:
campi met ri avi sual,
endoscopia
di gestiva, hol ter, além de vári os
procediment os
na
área
de
otorrinolaringologia.
Outro fator importante e que vale
ressaltar foi a contratação de novas
especialidades médicas como Urologia,
Dermatologia, Neurologia e Angiologia.
De acordo com o Secretário Executivo,
José Carlos, para uma resposta mais
imediata aos usuários do Cisamesp, foi
criado o setor de distribuição de laudos,
agilizando a entrega de exames.
O transporte também é u ma
preocupação da atual gestão, que com
objetivo de facilitar o deslocamento dos
usuários com conforto e segurança

Presidente do Cisamesp, Edmilson Andrade

acrescentou mais três rotas (Bueno
Brandão , Mu nho z e Senador Jo sé
Bento ) as 2 2 rotas já exi stentes,
t o tal i zando agora 25 rot as. O
Presidente Edmilson Andrade, em sua
luta constante na busca de recursos
para o Cisamesp conseguiu junto ao
Go verno do Est ado mai s u m
Microônibus para agregar aos já 23
existentes. “Existem mais rotas do que
Microônibus, por que algumas são
compartilhadas, como por exemplo,
Cachoeira de Minas e Conceição dos
Ouros”, explica Edmilson.
Com seriedade, muito trabalho e
vi são no fu t u ro , o P resi dent e
Edmi lson Andrade e o Secretári o
Executivo, José Carlos de Oliveira,
j u nt ament e co m t o da equ i pe do
Cisamesp, sempre estarão buscando
um serviço de saúde com qualidade,
hu mani zado e efi ci ent e para a
po pu l ação
do s
mu ni cí pi o s
consorciados . “Essa é a nossa maior
meta, a satisfação dos usuários, o que
temos lutado diariamente para que
isso aconteça” finaliza o Secretário
Executivo, José Carlos.

Secretário Executivo, José Carlos de Oliveira

Usuários do Cisamesp na Sede do Consórcio

Anuncie no jornal
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Sede do Cisamesp e Microônibus usado para o transporte dos usuários

Distribuição Gratuita em
Silvianópolis, Espírito
Santo do Dourado, São
João da Mata e
Turvolândia.

A felicidade reina neste negócio porque é Natal e porque temos clientes
especiais como você. Nós sempre tentamos fazer o melhor para você, e por
isso damos-lhe o melhor. Em dias como este, nós expressamos nossos
melhores sentimentos. Tenha um Feliz Natal Cliente Amigo são os votos do

Grupo Ipê Materiais de Construção

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
Vendas e Assistência Técnica
Especializada em Computadores,
Notebooks, Tablets, Smartphones,
Câmeras Digitais, Xerox e Impressões.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
CFTV, Alarmes, Cercas Elétricas, Fechaduras
Automatizadas, Porteiro Eletrônico e outros.

Autorizado: JFL
Venha conhecer toda linha de produtos!

(35)3451-1649 / 9905-2297
E-mail – f.xuxaproducoes@hotmail.com
Avenida Dr. José Magalhães Carneiro, 64 – Centro – Silvianópolis - MG

Grupo Ipê Materiais de Construção
Laje
convencional
e Laje
treliçada
Entregamos
em toda região
com preços
incomparáveis!!!

Borda da Mata - MG
Tel.:(35)3445-1413

Engenheiro Responsável:
Hilton de Freitas Paiva
Eng.º Civil
CREA- 49.464/D- MG
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São os votos do jornal

O POPULAR
à população de Silvianópolis, Espírito Santo do
Dourado, São João da Mata e Turvolândia.
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D e p a r t a m e n t o d e E s p o r t e s d e Tu r v o l â n d i a r e a l i z a C o p a
Quilombo de Futebol com a participação de oito equipes

O Departamento de Esportes de Turvolândia, com apoio da Prefeitura está realizando a Copa Quilombo de Futebol com a participação de oito equipes,
sendo: Bairro Borges, Bairro Pires, Bairro Bela Vista, Bairro Congonhal, Bairro Quilombo, Bairro Morro Acima, Veteranos e Meninos da Vila.
O campeonato teve seu início no dia 27 de outubro e o término está previsto para o dia 22 de dezembro. Todos os domingos estão sendo realizadas quatro
partidas exclusivamente no bairro Quilombo, contando com a presença de um grande público.

Reforma no Cemitério Municipal
de Turvolândia para o Dia de Finados
Para que as pessoas de Turvolândia
pudessem visitar seus entes queridos,
que já faleceram e estão sepultados
no Cemitério Municipal, no dia 02 de
novembro que é o Dia de Finados,
realizou uma manutenção completa

nas instalações do local como reparos
na pintura e limpeza e também foi
reestruturado a parte elétrica como a
troca dos postes, luminárias e fiação.
Os fami li ares t ambém pu deram
arrumar os locais onde seus parentes

estavam sepu l t ado s e no di a de
F i nado s qu em est eve no l ocal
percebeu a mudança que a Prefeitura
havi a fei t o no lo cal para qu e as
pessoas pudessem fazer suas orações
com tranquilidade.

O melhor de tudo, Natal quer dizer um espírito de
amor, um tempo quando o amor de Deus e o amor
dos seres humanos deveriam prevalecer acima de
todo o ódio e amargura, um tempo em que nossos
pensamentos, ações e o espírito de nossas vidas
manifestam a presença de Deus.
BOAS FESTAS!!!
São os votos do Prefeito Elivelto Carvalho à toda
população de TURVOLÂNDIA.

Turvolândia ganha mais dois
ônibus para o transporte escolar
Cemitério já
reformado e as
pessoas que
participaram
da reforma

A Prefeitura de Espírito Santo do Dourado presta conta à população e apresenta o
balancete financeiro do mês de outubro de 2013 com receitas e despesas relativas ao
período, assinado pelo Prefeito, Benedito Pereira de Matos, pela Técnica Contábil,
Luciana Aparecida Pereira e pelo Gerente Interno, José Ferreira de Mello.

A Prefeitu ra de Turvo lândia foi
contemplada com dois ônibus escolar.
Um MICROÔNIBUS ORE 01 4X4 (23
alunos sentados) e um- Ônibus Rural
Escolar – ORE 2 (44 passageiros
sentados).
Inscrito no programa Caminhos da
Escola, (PAR) que é gerido pelo Fundo
Nacio nal de Desenvo lvi mento da
Educação (FNDE), o município de
Turvolândia, através da Secretaria de
Educação do município conseguiu
adquirir os novos veículos por meio do
cadastro no início deste ano.
Para a Secretária de Educação, Meire
Cecília, esta é uma grande conquista,

uma vez que a maioria dos transportes
escolares são fretados, com estes novos
veícu los, o departamento passa a
economizar nestes fretes terceirizados.
O Prefeito Elivelto Carvalho disse que
pretende continuar buscando novos
veículos para renovação da frota municipal, por meio dos programas estaduais e
federais,contri buindo assim para o
crescimento e desenvolvi mento do
mu ni cí pi o .
“Apro vei t o
a
o port u ni dade para parabeni zar a
Secretária de Educação, Meire Cecília
pelo grande empenho e esforço que
desempenho u nest a co nqu i st a”,
agradece Elivelto.

Prefeito de Turvolândia visita
o Gabinete do Secretário de
Desenvolvimento Social,
Deputado Estadual Cássio Soares
e pode conseguir 200 mil reais
para construir Sede do CRAS
O Prefeito de Turvolândia, Elivelto
Carvalho visitou o Gabinete do Secretário
de Desenvolvimento Social, Deputado
Estadual Cássio Soares. Em sua visita o
Prefeito pode levar as principais
necessidades do município na área da
Assistência Social. Em sua conversa com
o deputado, Elivelto destacou a
necessidade de uma área física para o

Prefeito Elivelto e o
Secretário de
Desenvolvimento
Social Cássio Soares

CRAS (Centro de Referencia da
Assistência Social, Prefeito Jesus
Sebastião de Lima). O Secretário Cássio
Soares, disse que seus investimentos na
cidade de Turvolândia poderá chegar a
ser de 200 mil reais, verba está voltada para
a construção do referido CRAS, e também
disse que irá destinar para o município um
veículo 0 km, Kombi, para uso do CRAS.

