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SILVIANÓPOLIS, ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SÃO JOÃO DA MATA, TURVOLÂNDIA

Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade

EXAMES
PARTICULARES
 E CONVÊNIOS

Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:

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 SaúdeTelefones:

(35)3451-1554
(35)9936-1554
(35)9935-1554

Silvianópolis
MG

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

Laje
convencional

e Laje
treliçada

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

Grupo Ipê Materiais de Construção

Entregamos
 em toda região

com preços
incomparáveis!!!

Engenheiro Responsável:
Hilton de Freitas Paiva

Eng.º Civil
CREA- 49.464/D- MG

Deputado Federal Renzo Braz viabiliza mais de meio
milhão de reais para construção de uma Quadra
Poliesportiva na escola Rosa Alvim em São João da Mata

Vice-prefeito Marquinho com o caminhão basculante(viabilizado também pelo Deputado Renzo Braz) e o modelo da quadra a ser construída na Escola Rosa Alvim

Página 2Confraternização dos Servidores
Municipais de Turvolândia reúne

cerca de 400 pessoas entre
funcionários e convidados

Festa promovida pela Prefeitura aos funcionários e convidados

Página 3

Atleta de São
João de Mata
fica na 101ª
colocação na

Corrida de São
Silvestre

na categoria
de 25 a 29 anos
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A maior variedade
de Medicamentos e Perfumaria.

O melhor atendimento,
pensando sempreem você!!!

Qualidade com responsabilidade.

Avenida Antonio Paulino nº 51 - Centro
Espírito Santo do Dourado - MG

Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

Agora faz parte da
Rede Inova Drogarias

Aceitamos
todos os
tipos de
Cartões.

Prefeitura de Silvianópolis em parceria com
Secretaria de Estado do Emprego e do Trabalho

realizam Curso de
Pedreiro na cidade e

ajuda pessoas carentes
Reveillon em Espírito

Santo do Dourado
Foto:Maju Produções

Show de Ediana Maskaro
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Grupo de novos pedreiros de Silvianópolis
Página 6
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2014

Mês                           Dia

 Janeiro              10
Fevereiro            10
Março                 10
Abril                   10
Maio                    12
  Junho                 10
   Julho                 10
  Agosto               11
   Setembro           10
  Outubro               10
 Novembro             10
   Dezembro             10

E-mail -opopular@hotmail.com

Quase um milhão e meio de reais
serão investidos em São João da

Mata através do Programa
Nacional de Habitação Rural

O Município de São João da Mata foi
contemplado com 50 casas do Programa
Nacional de Habitação Rural no valor
de R$ 28.500,00 cada, o que totaliza um
investimento de R$1.425.000,00,
beneficiando 50 famílias.

Além desse grande benefício, o
município recebeu ainda 14 mata-burros
que foram doados pela SETOP -
Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, que ajudará a melhorar
o tráfego nas estradas rurais.

Secretaria de Saúde de São
João da Mata recebe dois
veículos que totalizam o

valor de 90 mil reais
A Secretaria Municipal de Saúde de

São João da Mata recebeu, no final de
ano, mais dois veículos, sendo uma

ambulância, no valor de R$ 56.000,00 e
um veículo com capacidade para 05
lugares, no valor de R$ 33.750,00.

Foi viabilizada, por intermédio do
Deputado  Federal  Renzo  Braz, a
construção da Quadra Esportiva para a
Escola Municipal Rosa Alvim, em São
João da Mata, no valor de R$ 509.738,56.

Al ém  des se  o município foi
contemplado  ainda com u m
microônibus escolar no valor  de R$
19 6 . 50 0 ,0 0  e um  ca mi nhão
basculante.

Atleta de São João de Mata fica na 101ª
colocação na Corrida de São Silvestre

na categoria de 25 a 29 anos

O município de São João da Mata foi muito bem representado na corrida de São Silvestre em São Paulo, último
evento esportivo importante do ano no país, pelo atleta Leandro Ferreira (Chapecó) o qual obteve a classificação de

101º lugar na categoria 25-29 anos, resultado considerado excelente para um atleta amador.

Time de São João da Mata vence
Campeonato da Amizade em Machado

O time de futebol aspirante de
São João da Mata foi campeão
no Campeonato da Amizade
realizado na cidade de
Machado, trazendo mais uma
taça para o acervo. “Parabéns a
todos os atletas e à Secretaria
de Esportes”, elogia a Prefeita
Denize Vilhena.

Formatura do PROERD em
Turvolândia - Turma 2013

Durante todo o ano, os alunos do 5º
ano da Escola Municipal Padre
Chiquito, de Turvolândia, recebeu lições
de combate às drogas repassadas pelo
Policial Militar, Sargento José Reinaldo

Mateus, além de ensinamentos como
obediência ao trânsito e noções de
cidadania. Comparecerem na solenidade
de formatura várias autoridades do
município. Durante o evento, após a

entrega dos títulos, foi realizado o
so rteio de bicicletas, doadas pelo
comércio da cidade e pelos vereadores.
O evento teve seu término com a visita
do mascote do PROERD, o leão Daren.

Deputado Federal Renzo Braz
viabiliza mais de meio milhão de

reais para construção de uma
Quadra Poliesportiva na escola

Rosa Alvim em São João da Mata

Solenidade de Formatura do Proerd de Turvolândia

Vice-prefeito Marquinho ao lado do caminhão basculante

Modelo da quadra que será construída em São João da Mata
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Em Turvolândia,  o 25 de
Dezembro foi mais feliz!!!

No dia 25 de dezembro, centenas de
crianças se reuniram na Praça Dom
Otávio de Turvolândia para receber uma
pequena lembrança de Natal. O prefeito
Elivelto Carvalho esteve presente no
evento, cumprimentando as crianças e
desejando a todos um Feliz Natal. Além
de brinquedos e saquinhos surpresas
para as crianças, foi distribuído um
lanche a todos que estavam presentes.
O Papai Noel, personagem ícone desta
data, também marcou presença.

Secretário s, funcionários e a
Presidenta da Câmara Municipal,
Adriana Carvalho  também
compareceram no evento.

Logo após a festa na praça, foi a vez
do Lar São Francisco de Assis (Asilo)
receber a visita da equipe. Com muita
alegria e diversão os internos receberam
o Prefeito Elivelto Carvalho, o Papai Noel
e seus ajudantes. Os internos receberam
brindes de Natal e um grande abraço
caloroso de toda a equipe.

Confraternização dos Servidores Municipais
de Turvolândia reúne cerca de 400 pessoas

entre funcionários e convidados
Com muitas alegrias, diversões e

prêmios, assim aconteceu  a
confraternização de final de ano entre
os servidores municipais de Turvolândia
que foi o dia 21 de dezembro. Cerca de
400 pessoas, entre funcionários e
familiares, participaram do almoço de
confraternização. Além dos servidores
municipais, também foram convidados
todos os servidores da Escola Estadual
Nossa Senhora da Piedade, Servidores

do  Asilo, Pol iciais Mili tares e
Motoristas terceirizados do município.

O local escolhido para realização do
evento foi o salão de eventos do Lar
São Francisco de Assis. Durante o
evento, foi servido um grande almoço,
contando com uma mesa farta de frutas,
brincadeiras, sorteio de brindes, como
bicicletas, liquidificadores e muita
música, foram às principais atrações do
encontro.

O Prefeito Elivelto Carvalho, durante
sua fala enfatizou que o evento teve,
sobretudo, um caráter de unificação, não
havendo distinção de servidor por cargo
ou função, todos compartilhando do
mesmo espaço e congratu lando-se
mutuamente.

A festa terminou com a distribuição
de uma pequena Cesta de Natal para
cada funcionário ligado as instituições
convidadas.

Time do Bairro Pires vence a Copa
Quilombo de Futebol em Turvolândia

Música viola e futebol, assim foi a
final da Copa Quilombo de Futebol em
Turvo lândia, que contou  com a
presença de um grande público para
prestigiar o evento. De várias equipes

que participaram do campeonato, o
time vencedor foi a equipe do Bairro
Pires, campeão merecidamente. Após
a entrega de Tro féus, a alegria
continuou com um pequeno festival de

violeiros juntamente com a entrega da
premiação . “Parabéns aos
organizadores do evento e ao público,
pelo grande prestígio” comemorou o
prefeito Elivelto.

Veja os principais momentos da Festa de Natal:

Confraternização dos Funcionários de Turvolândia

Final da Copa Colombo de Futebol
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Telecentro de Turvolândia realiza a
formatura dos alunos de 2013

No dia 12 de dezembro, a Prefeitura
de Turvolândia,  por meio da Secretaria
de Assistência Social ,  real izou a
formatura dos alunos participantes
dos cursos de 2013 do Telecentro Mu-
nicipal.

Os alunos participaram do curso de
Informática Básica, que o Telecentro
oferece gratuitamente em seus polo.
O objetivo desse curso  é oferecer
conhecimentos básicos de informática
para capacitar  o s estudantes e

promover na comunidade a inclusão digi-
tal para todos.

Compareceram para a entrega dos
títulos, o Prefeito Elivelto Carvalho, o
Vice-Prefeito, Luiz Carlos de Lima,
Vereadores e diversas autoridades locais.

Solenidade de Fomatura do Telecentro

Anuncie no jornal
O POPULAR

Distribuição Gratuita em
Silvianópolis, Espírito
Santo do Dourado, São

João da Mata e
Turvolândia.

Tenistas da região aguardam com
expectativa início da temporada
2014  dias 25 e 26 de janeiro  em

São Gonçalo do Sapucaí
Os tenistas da região estão

aguardando com expectativa, o  início
da temporada 2014,  que está prevista
para os dias 25 e 26 de janeiro  nas
quadras do Umuarama Clube de São
Gonçalo do Sapucaí,quando a Sandy
Eventos promoverá a 1 ª ETAPA
classificatória do campeonato
sulmineiro.

Na oportunidade estará sendo
disputada a 4ª COPA GLOBAL DE
TÊNIS patrocinada pela Global Corretora
e Construtora Ltda, através do seu
diretor proprietário Adauto Belato.

As inscrições poderão ser feitas desde
dia 06 de janeiro ( 2ª feira ) pelo telefone
9988-1970 ou pelo EMAIL
sandyeventos@bol.com.br

De acordo com o regulamento do
campeonato, terão direito à camiseta
alusiva ao evento, os tenistas que se
inscreverem até o dia 22 de janeiro ( 4ª
feira ).

Repet indo  os anos anterio res,
tenistas de várias cidades da região
e também do interior de São Paulo,
participarão do campeonato de 2014,
que será dispu tado  separadamente
em dez categorias :

Mirim,  Infantil  , Adu lto A e B,
Veterano A e B, Principiante Infantil,
Principiante Adu l to , Principiante
Feminino  e Especial .

As novidades do campeonato  de
2014,  serão a realização da 4ª etapa
em Três Pontas no mês de abril , a
inclusão da categoria ESPECIAL e a
exclusão da categoria PRÉ-MIRIM
que nos últimos anos não teve muito
part icipantes.

Durante o ano, serão  realizadas
doze etapas classif icatórias, e o s
doz e melhores t enista s de c ada
categoria na soma geral das etapas,
participarão do MASTERS / 2014 em
Varginha.

Patrick, Tenista de Pouso Alegre
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Prefeitura faz intervenção na entrada
principal de Turvolândia

A P refe i tu r a de Turvo lândia
real izou serviços de melhorias e
manutenção na área da entrada prin-
cipal da cidade. Os t rabalhos são
desde limpeza dos acostamentos até
roçada de mato , para melhorar as
condições de tráfego de veículos no
local.

Segundo o Secretário Municipal de
Serviços e Urbanização, os trabalhos
consistem na retirada de vegetação
em desacordo com a paisagem, bem
como a roçada do mato na área entre
as calçadas e a rodovia LMG 882.

Além dos trabalhos de limpeza e
conservação das laterais da via, o

portal de entrada da cidade também
ganhou  uma nova repaginada. A
última intervenção realizada no por-
tal foi há 10 anos, no ano de 2002.
“Es ta é a adm inist ração  de
Turvolândia, sempre com trabalho e
desenvolvimento” frisa o  prefei to
Elivelto.

Obras de melhoria na entrada de Turvolândia

Tradicional Reveillon em
Espírito Santo do Dourado

No dia 31 dezembro, aconteceu um dos mais tradicionais Reveillon do Sul de
Minas em Espírito Santo do Dourado. Com realização da Prefeitura e apoio da
Câmara de Vereadores, houve o DJ Bob Boquete e um grande show da cantora

Ediana Maskaro que agitou a galera presente na praça pública da cidade.

Sem anunciantes, nenhum veículo de
comunicação sobrevive. Não deixe  o
único jornal de sua cidade deixar de
circular. Colabore, anuncie no jornal
“O Popular” e contribua para uma

sociedade melhor com mais
informações. O jornal circula

gartuitamente há nove meses em
Silvianópolis, Espírito Santo do Dourado,

Turvolândia e São João da Mata.

Foto:Maju Produções
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A Prefeitura de Espírito Santo do Dourado presta conta à população e apresenta o
balancete financeiro do mês de novembro 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.

Salário Felicidade
“Não é o sucesso da empresa que faz a felicidade da equipe, mas a felicidade

da equipe que faz o sucesso da empresa.”.
A Bíblia registra que Deus, ao expulsar

Adão e Eva do Paraíso, disse: “Ganharás
o teu pão com o suor do teu rosto”. Quer
dizer: Trabalhar é um castigo imposto
por Deus ao homem, porque esse lhe
desobedeceu. E durante séculos assim
foi entendida a necessidade que nós,
pobres seres humanos, temos, ou seja:
Ou trabalhamos ou não comemos.

Será que o trabalho tem de ser
“engolido”, inevitavelmente, como um
castigo divino?  Será que a relação
empresário/funcionário é uma simples
troca? À medida que novas conquistas
sociais são alcançadas, à medida que a
psicologia e outras ciências avançam no
entendimento do ser humano e à medida
que mais se entende que o principal
objetivo do homem, durante sua curta
existência, é a busca da felicidade.

Temos que rever, e com urgência, o
entendimento do que é o trabalho. Já
existem muitos empresários que
compreendem que, além de pagar o
salário do empregado, também devem
criar condições para tornar o trabalho
gratificante. Cada vez mais estamos
aprendendo que, além do dinheiro, cabe
ao líder e empresário outro “encargo” a
ser aceito e cumprido:  O Salário
Felicidade! Não é o sucesso da empresa
que faz a felicidade da equipe, mas a
felicidade da equipe que faz o sucesso
da empresa.

Hoje sabemos que o trabalho é
utilizado no tratamento de doenças
como esquizofrenia, depressão  e
toxicomania. Muita gente também sabe
que, se os presos tivessem trabalho nas
penitenciárias, teriam também mais
chances de recuperação.

Todos conhecem exemplos de pessoas
que, após se aposentarem tornam-se
“pessoas problemas” que não eram
quando trabalhavam.

Você poderá comprar durante certo
tempo a motivação e a dedicação de
alguém, mas não poderá fazê-lo para
sempre. Se o seu funcionário está com
você só  pelo que você lhe paga,
cuidado, pois poderá aparecer alguém
que lhe pagará mais, e você ficará sem
ele!

Mas, se o seu funcionário está com
você porque está realizando-se como
pessoa no trabalho, não será muito fácil
para ele aceitar outra oferta. Nota-se que
aí está funcionando  o Sa lário
Felicidade.

Pessoas que fazem o que gostam
tendem a trabalhar com muito mais
produtividade. Então, qual é a receita?
A meu ver, trata-se de seriedade e
respeito humano. Vamos acabar com o
entendimento estabelecido de que o
homem é uma máquina que precisa
produzir e dar lucros. Máquina é o
computador, a co lheitadeira, o
robô…Nós não somos máquina!

Quando o empresário consegue fazer
com que a sua equipe se sinta bem paga
e realizada, ele passa a ganhar muito mais
dinheiro, porque não terá empregados,
mas colaboradores, interessados e
cu idadosos, cientes de suas
responsabi lidades, mui to  mais
respeitosos e capazes. Não dê apenas
dinheiro ao seu funcionário. Ele não é
uma máquina que você simplesmente
“troca o  ó leo” e ele continua
produzindo.

Transmita-lhe o sentido de missão,
porque se ele se convencer disso, você
terá a melhor “máqu ina” à sua
disposição. O espírito de missão é o que
faz com que o porteiro não seja apenas
a pessoa que abre e fecha a porta, mas
alguém que tem prazer de realizar o seu
trabalho e por isso o faz bem feito, com
amor, com paixão!Ninguém troca a vida
apenas por dinheiro. Afinal, nós seres
humanos buscamos ter e ser e não
apenas ter ou ser.

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.

Prefeitura de Silvianópolis em
parceria com Secretaria de
Estado do Emprego e do

Trabalho realizam Curso de
Pedreiro na cidade e ajuda

pessoas carentes

No ano de 2013, a Prefeitura Municipal de Silvianópolis, em parceria com a
Secretaria de Estado do Emprego e do Trabalho realizou um Curso de Pedreiro
gratuíto. Suas aulas práticas foram ministradas em ajuda a pessoas carentes.

Houve a realização de uma singela formatura e jantar.

Prefeitura de Silvianópolis renova frota
com mais seis veículos em 2013

A Prefeitura de Silvianópolis renovou a sua frota em 2013:  Foram adquiridos uma Moto, uma Ambulância, três carros para a
Saúde Municipal e uma Camionete para o Departamento de Obras.

Espírito de Natal em

Silvianópolis

“O presépio montado
em Silvianópolis

mostra o espírito do
Natal sobre nossa

cidade! Que o
menino Deus cubra

de benção toda nossa
população”, diz o
Prefeito Benedito
Porfírio Borges.

Anuncie no Jornal “O Popular”
Distribuição Gratuita


