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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

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.

Silvianópolis recebe mais uma máquina Motoniveladora(Patrol) do PAC 2

Nova Patrol da Prefeitura de Silvianópolis
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São João da Mata realiza solenidade para assinatura de contrato
das 50 casas que serão construídas no município através do PNHR

Pessoas beneficiadas pelo Programa PNHR em São João da Mata
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Prefeitura de Silvianópolis  reforma o Centro
Comunitário Santa Ana (Creche do Morro)

Prefeito Benedito
Porfírio Borges e a
Secretária de Educação,
Luciely Daianne da Silva
Barroso na Creche do
Bairro Morro
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Recuperação da Avenida
José Avelino de Melo em

São João da Mata

Avenida José Avelino de Melo
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Casa Lotérica
de Espírito
Santo do

Dourado é
assaltada
por dois
homens

armados que
levam cerca de
dez mil reais
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Turvolândia adquire
Betoneira e Mesa

 Vibratória para o município
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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

Casa Lotérica de Espírito
Santo do Dourado é assaltada

por dois homens  armados
Este foi o primeiro assalto registrado no

estabelecimento em dois anos e criminosos agrediram
clientes e renderam funcionários durante o roubo.

Uma casa lotérica foi assaltada no dia
11 de janeiro em Espírito Santo do
Dourado. A ação dos criminosos
surpreendeu os moradores do município,
já que o município é conhecido pela
tranquilidade. Segundo a Polícia Militar,
este foi o primeiro assalto registrado no
estabelecimento, que existe há dois anos.

De acordo com os Militares, uma dupla
de assaltantes chegou armada em uma
motocicleta pouco antes da lotérica
finalizar o expediente do dia. As imagens
do circuito interno mostram que a ação
durou pouco mais de dois minutos.

Ainda se gundo  a PM,  os
assaltantes renderam os clientes que
estavam do lado de fora da agência e
um deles,  que t entou  escapar,
chegou a ser agredido po r um dos
suspe i to s. Uma  mulher t ambém
conseguiu fugir, mas outros quatro
clientes foram obrigados a ficarem
abaixados enquanto os assaltantes
renderam um funcionário da Lotérica
e pegaram o dinheiro. Antes de deixar
a c idade a dupl a ainda fez  um
disparo.

Eles levaram cerca de dez mil reais.

Turvolândia adquire Betoneira e
Mesa Vibratória para o município

A Prefeitura de Turvolândia adquiriu com recursos próprios dois novos equipamentos, que segundo o prefeito
Elivelto Carvalho, será de muita utilidade. É uma Betoneira e um Mesa Vibratória para fabricação de bloquetes e
guias de meio fio. A compra dos equipamentos tem como objetivo principal atender demandas de emergências e

manutenções cotidianas em vias públicas.

Cursos oferecidos pelo Pronatec e Oficinas
pelo CRAS em São João da Mata
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Silvianópolis recebe mais uma máquina
Motoniveladora(Patrol) do PAC 2

O Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges, recebeu mais uma máquina
motoniveladora  como parte do Programa

de Aceleração do Crescimento - PAC 2. “Esta
máquina é de grande valia para Silvianópolis,
pois vai beneficiar a sua população,

principalmente na melhoria e manutenção
das estradas que ligam a zona rural à zona
urbana” frisa o Prefeito Benedito.

Nova Patrol e o Prefeito e o Vice-Prefeito durante a entrega em Juiz de Fora

Time sub 13 de futebol de
campo de Silvianópolis é vice-

campeão em campeonato
realizado em Carvalhópolis

A cidade de Silvianópolis resgata sua
tradição pelas competições de futebol
de campo e, no final do ano passado, a
equipe sub 13 foi vice-campeã do

campeonato de futebol campo na cidade
de Carvalhópolis.  A competição foi de
alto nível e contou com a participação
de oito times.

Premiação e o time vice-campeão em CarvalhópolisTime Independente vence campeonato
de futsal adulto de Silvianópolis

Foi realizado, no Ginásio Poliesportivo
de Silvianópolis, o Campeonato Munici-
pal de Futsal Adulto. A competição
reuniu sete equipes totalizando cerca de
70 atletas e no dia 30 de janeiro aconteceu

a  final e o grande vencedor foi o time
Independente.

A Diretora de Esportes de Silvianópolis,
Ana Carolina Beraldo Almeida,
parabeniza aos finalistas e ao público, pelo

grande prestigio ao campeonato. O
segundo lugar ficou com a equipe Fash-
ion e o terceiro, o time Laticínios.

Para chegar ao título, o Independente
obteve seis vitórias e um empate.

As equipes que
participaram da
competição e a final
no dia 30 de janeiro
no Ginásio
Poliesportivo

Secretaria Municipal
de Educação de Silvianópolis

recebe veículo novo para
atender a Educação Infantil

Através do cadastramento no “Programa
Brasil Carinhoso 2013”, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Silvianópolis
recebeu recursos para adquirir algum bem
para melhorar a Educação no município. E
pensando nas crianças da creche, a
Prefeitura adquiriu um veículo 0km para

atendê-las de maneira confortável e com a
segurança que elas merecem.  O veículo
também será utilizado para melhorar a
Educação em todos os âmbitos. “Essa é
mais um conquista da administração 2013/
2016”, comemora a Secretária Municipal
de Educação, Luciely.

Novo carro
da
Secretaria
de
Educação
de
Silvianópolis

Prefeitura de Silvianópolis  reforma o Centro
Comunitário Santa Ana (Creche do Morro)

Ao iniciar o ano de 2014 a Secretaria
Municipal de Educação de Silvianópolis
iniciou a reforma e pintura do prédio das
dependências da Creche do bairro Morro
visando o bem estar das crianças que lá

frequentam. “As crianças do nosso
município merecem todo carinho e
cuidado. E a maneira que encontramos
de beneficiá-las foi melhorando o
ambiente onde elas ficam praticamente

o dia todo”, diz a Secretária de Educação
Luciely.  A creche também receberá
novos mobiliários para valorizar os
profissionais que lá trabalham e garantir
um ensino de qualidade.

Centro Comunitário Santa Ana e o Prefeito Benedito e a Secretária de Educação, Luciely

Silvianópolis recebe mobiliário
novo para as escolas municipais

Anuncie no jornal
O POPULAR

Distribuição Gratuita em
Silvianópolis, Espírito
Santo do Dourado, São

João da Mata e
Turvolândia.

A Secretaria Municipal de Educação
de Silvinópolis iniciou o ano letivo de
2014 renovando todo o seu mobiliário
escolar, inclusive as lousas das salas de
aula estão sendo trocadas, para garantir
aos professores e alunos o maior
conforto e ensino de qualidade. “ A

preocupação do Prefeito Benedito
Porfírio Borges é ofertar ferramentas de
trabalho aos excelentes professores que
fazem parte da nossa equipe escolar.
Mais uma conquista da administração
2013/2016”, frisa a Secretária de
Educação, Luciely.

Novo Mobiliário das Escolas Municipais de Silvianópolis
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Ônibus do “Programa Caminhos
da Escola” estão chegando ao

município de Silvianópolis

A Secretaria Municipal de Educação
de Silvianópolis informa: “Atenção
alunos, dentro  de alguns dias a
Secretaria Municipal de Educação
estará recebendo  os dois ônibus

conseguidos através do cadastramento
do PAR no Ministério da Educação.
Esses veículos  serão utilizados para
atender e melhorar o transporte escolar
do município.”

Ana Cláudia da Silva Muniz é nova
 Secretária de Saúde de Silvianópolis

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.

Desde o mês de janeiro, Ana Cláudia
da Silva Muniz assumiu a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Silvinópolis, ela é
fo rmada em Licenciatu ra Plena –
Ciências Biológicas e sabe dos desafios
que enfrentará no novo cargo, mas está
fel iz com a confiança do Prefeito

Benedito Porfírio Borges, que em
sintonia com ela, pretendem continuar
oferecendo um serviço de saúde pública
com muita qualidade. “Lutarei para
atender a todos com transparência, sem
medir esforços, para dar continuidade
ao trabalho que já vinha sendo realizado,

como por exemplo, a ajuda ao Hospital e
Maternidade Maria Eulália, ao longo
desses anos, buscando sempre cada vez
humanizar o atendimento e oferecer mais
benefícios, como a contratação de mais
médicos que já foi feita neste mês de
janeiro”, enfatiza a Secretária de Saúde.

Ana Cláudia da Silva Muniz e o Prefeito de Silvinópolis, Benedito Porfírio Borges

Se a educação sozinha não pode tranformar a
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.

Paulo Freire
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São João da Mata realiza solenidade para assinatura de contrato
das 50 casas que serão construídas no município através do PNHR

No dia 21 de janeiro, no Salão Paroquial, no município de São João da Mata  foi realizada a Solenidade de Assinatura de Contrato das 50 casas do Programa Nacional de Habitação Rural(PNHR) em que a cidade
foi contemplada, sendo que 18 casas deverão ter suas obras iniciadas nos próximos dias.

Além dos representantes da Caixa Econômica Federal, estiveram presentes na solenidade, a Prefeita Denize, o vice-prefeito Marquinho, os vereadores Cristóvão e Dionísio e a vereadora Beatriz e claro, as pessoas
beneficiadas com este programa. “Fico feliz com mais este benefício conseguido pela nossa população” conclui a Prefeita Denize.

Pessoas beneficiadas com o Programa do PNHR de São João da Mata

São João da Mata realiza
palestra sobre o uso

correto de agrotóxico
As Secretarias Municipais de Saúde

e Agricultura/Meio Ambiente de São
João da Mata promoveram no dia 29 de
janeiro uma palestra na Escola Munici-
pal Rosa Alvim sobre o uso correto de
agrotóxico: saúde e meio ambiente e uso
correto de roçadeira/derriçadeira.

A organização desta palestra foi a
Enfermeira/Referência Técnica em

Saúde do Trabalhador, Lucinea Melo
Leal e contou com o apoio da Prefeitura.

Os palestrantes foram: Walter Luiz
Schimit Modesto – Coordenador Re-
gional  do Insti tu to  Mineiro  de
Agrapecuária de Pouso  Alegre e
Ângela Maria Moraes – Técnica de
Segurança do  Trabalho  –
Cerest(Andradas).

Curso sobre Agrotóxico e Roçadeira/Derriçadeira

Recuperação da Avenida José Avelino
de Melo em São João da Mata

Para melhorar o tráfego no local, a Prefeitura de São João da Mata está recuperando a avenida da
entrada da cidade, para quem chega de Pouso Alegre, que é a Avenida José Avelino de Melo.

Anuncie no Jornal “O POPULAR”
 Distribuição Gratuita e Ótimos Preços!!!


