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Prefeitura de Espírito Santo do Dourado faz convênio com Hospital
de Silvianópolis para atender os douradenses em plantões noturnos
Prefeitura de Espírito Santo do Dourado faz mais
de quatro mil m² de drenagem no “Conjunto
Habitacional Cidade Praia Dourada”

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Prefeitura de Espírito Santo
do Dourado fez um convênio com o Hospital Maria Eulália de Silvianópolis.
O Hospital Maria Eulália estará atendendo
os douradenses em plantões noturnos.

Prefeitura de São João da
Mata adquire máquina
Moto Niveladora

Drenagem no Conjunto Habitacional Cidade Praia dourada
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caminhão para coleta de lixo

Momentos dos dois Encontros das Escolas Municipais
Novo caminhão de coleta de lixo de Turvolândia
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A maior variedade
de Medicamentos
e Perfumaria.
O melhor
atendimento,
pensando sempre
em você!!!
Qualidade com
responsabilidade.
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Grupo Ipê Materiais de Construção
Laje
convencional
e Laje
treliçada
Entregamos
em toda região
com preços
incomparáveis!!!

Aceitamos todos os tipos de Cartões.

Avenida Antonio Paulino nº 51 - Centro
Espírito Santo do Dourado - MG
Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

Borda da Mata - MG
Tel.:(35)3445-1413
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Telecentro do bairro Passa Quatro em Espírito Santo
do Dourado é reinaugurado num local mais amplo

Senhora de 105 anos de idade
é homenageada em Espírito
Santo do Dourado pela
Prefeitura e pela população
A Prefeitura de Espírito Santo
do Dourado e a população
douradens prestam
homenagem a Dona Egídia
Maria de Jesus, que
completou 105 anos de idade
no mês de julho de 2013, não
só pelos anos vividos, mas
pela gratidão aos seus feitos.

A P refeit ura de Espírito Santo do
Dourado, junto a Secretaria Municipal
de Educação reinauguram o Telecentro
Municipal do bairro Passa Quatro,
instalando-o em local amplo e bem
localizado para que a comunidade possa
ter acesso as facili dades e
oportunidades que a informática pode
oferecer.

Formatura do Proerd
Espírito Santo do Dourado
Confira as fotos da
Cerimônia de Formatura:

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado faz mais
de quatro mil m² de drenagem no “Conjunto
Habitacional Cidade Praia Dourada”

A Prefeitura de Espírito
Santo do Dourado realiza
obra de drenagem no
“Conjunto Habitacional
Cidade Praia Dourada”.
São 4.303,33 m2 de
drenagem para futura
pavimentação do conjunto
habitacional.

Cozinha da Escola Municipal “Professor Antônio
Belizário Borges” em Espírito Santo
do Dourado é reformada e ampliada

No dia 02 de ju lho,
aconteceu a Formatura
dos alunos dos 5º s anos
das escolas municipais de
Espírito Santo do Dourado
no Proerd (Programa de
Resistência e Erradicação
das drogas), motivo de
alegria para a Prefeitura e
Secretaria Municipal de
Educação que por oito
anos
co nsecut ivos
estabel eceram
u ma
parceria de sucesso com a
Polícia Militar, “trazendo
ao s nossos al unos
escl areci mento
e
resistência as drogas”,
enfatiza o prefeito Ditinho
do Alfredinho.

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!
A P refei t u ra d e E sp í ri t o Sant o do
Dou rado i ni cio u no perío do de férias
escolares a reforma e ampliação da cozinha
da Escola Municipal “Professor Antônio
Belizário Borges”. “É a Prefeitura da Praia
trabalhando para garant ir
qu al idade e confo rto aos
mu n í ci pes ”
fri s a
a
Secretári a de E ducação ,
Flavinéia.

(35)3451-1649 / 9905-2297
E-mail – f.xuxaproducoes@hotmail.com
Avenida Dr. José Magalhães Carneiro, 64 – Centro – Silvianópolis - MG
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H omem d e 44 a no s mo rre depo is d e ser
arremessado para fora do veículo em Silvianópolis

BAR DO SINÉZIO

Ele dirigia sentido Silvianópolis - Pouso Alegre, quando
o carro saiu da pista e ele foi atirado para fora do veículo

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

Um homem de 44 anos morreu depois
de ser arremessado do carro que dirigia,
na noite do dia 14 de julho, na rodovia
MG 179, no KM 83, em Silvianópolis.
De acordo com a Polícia Militar
Rodoviária,o Ford Ka saiu da pista e o

corpo do homem foi jogado para fora
do veículo. No momento do acidente,
o mo t o r i s t a seg u i a n o sen t i do
Si l v i an ó p o l i s - P o u s o Al e gr e.
Quando os militares chegaram até o
local, a vítima já estava morta.

A P erí ci a fo i at é o l o cal e o
co rpo fo i e nca mi n had o p ara o
Insti t ut o Médico l egal (IML) de
P ou so Al egre. El e foi sepu lt ado
n o di a 1 5 d e j u l ho e m
Si lvianópo li s.

Prefeito, vice e vereadores de Espírito Santo
do Dourado se reúnem com Gerente de
Relacionamento da Cemig para tratar
sobre Resolução Normativa da Aneel

Bebidas e Salgados em geral.

Tel.:(35)9993-7328

Leilão de vários bens da
Prefeitura de Espírito Santo
do Dourado acontecerá
no dia 19 de agosto
Em julho de 2013, foi publicado o Edital de Leilão PMESD nº001/2013, que será
realizado no dia 19 de agosto de 2013, às 13 horas, no almoxarifado municipal. O
leilão dos bens abaixo especificados acontecerá através de leiloeiro oficial, e de
acordo com as regras do edital.

Essa Resolução transfere os ativos de iluminação pública para a Prefeitura.
O P r efei t o , o Vi ce- prefei t o e a
C âm a ra M u ni c i p al de E s pí r i t o
S an t o do Do u ra do se re u n i ra m
com
o
Gerente
de
R e l ac i o n a m e nt o d a C em i g ,
Al e x an dr e R i be i ro de Al me i da ,
para
escl areci mento
da
R e so l u çã o No r m a t i v a (r n ) 4 1 4 /
2 0 1 0 d a Agê n c i a Na c i o n al d e
E n er g i a E l é t r i c a ( An ee l ) , q u e
t r a ns f e r e
os
ativos
de
i l u mi n a ç ã o pú b l i c a pa r a a
P refei t u ra.

Para maiores informações sobre o
Leilão – Prefeitura de Espírito
Santo do Dourado
Reunião na Câmara dos Vereadores e o Prefeito Ditinho com o Gerente da Cemig, Alexandre
“Nem todos podem ser grandes, mas todos podem ser bons.” ( Aleida Maria de Lima )

(35)3454-1000.
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Prefeitura de São João da Mata
adquire máquina Moto Niveladora
A Prefeitura de São João da Mata acaba
de co nsegu ir uma máqui na Mo to
Niveladora(Pat rol) para atender as
necessidades do município. A máquina
foi entregue ao município no mês de
julho e de, acordo com a Prefeita Denize
Vilhena, será de suma importância para
os munícipes que agora poderão contar
com mais este grande benefício e, com
certeza, facilitará muito a manutenção
das estradas rurais.

Escola Municipal Rosa Alvin, de
São João da Mata, realiza Festa
Julina e reúne centenas de pessoas

Máquina da Prefeitura
de São João da Mata

Festa de Nossa Senhora do Rosário
Dias: 27/28/29/30 de Setembro de 2013.

SÃO JOÃO DA MATA - MG
Congadas da Região, Novena
na Igreja do Rosário e Show.
As festeiras: Sueli, Selma e Rosângela convidam a
todos para participarem das festividades e
agradecem a colaboração de todos.

No dia 20 de julho, a Escola Municipal Rosa Alvin, de São João da Mata,
realizou uma Festa Julina que foi muito
animada com a presença de pais alunos
e a população em geral. Na festa, houve
quadrilha, fogueira, roda de violeiros e
por fim um show com Fabiano Sousa
Eclét ico . Os responsáveis pela
realização do evento aproveitam a
oportunidade para agradecer à todos
que participaram e colaboraram para a
realização da festa. “Se não fosse a
grande participação da população,
nossa festa seria esse sucesso. Muito
obrigada a todos”, diz uma das
organizadoras.

Secretaria
Municipal de
Esportes de São
João da Mata
realiza jogos
municipais
no Ginásio
Poliesportivo
A Secretaria Municipal de Esportes de
São João da Mata, de 22 de julho a 02 de
agosto, no Ginásio Poliesportivo, os
jogos municipais que contou com a
participação de diversas equipes. O
destaque da competição fo i para a
abert ura fei ta pelo s estu dant es da
Escola Municipal Rosa Alvin, que com
a coreografia de RE LEAL, exibiu um
grande espetáculo.

Parceria entre
CASM, Pronatec,
Instituto Federal de
Inconfidentes e
município de
Turvolândia gera
grandes resultados
A parceria entre CASM, Pronatec,
Insti tut o F ederal Sul de Minas
Inconfident es e o muni cípio de
Tu rvo lândia tem gerado grandes
resultados. A parceria visa à realização
de pesquisa por parte do Instituto, a fim
de solucionar problemas técnicos da
pro du ção e, em co nt raparti da, a
cooperativa vai viabilizar estágio para
o s al u no s, vi si tas t écnicas,
fornecimento de mudas e repasse de
tecno logia. A primeira Turma de
Tu rvolândia, durant e as au las, os
alunos se aperfei çoaram em várias
técnicas de trabalho, para ser utilizadas
no dia – dia.
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Encontro dos Avós e Encontro da Família das Escolas de
Espírito Santo do Dourado é realizado com grande sucesso
Confira os principais flashes dos dois Encontros:

A Secretaria Municipal de Educação de Espírito
Santo do Dourado agradece a to dos pela
participação no 9º Encontro dos Avós e 6º Encontro
da Família. A grande participação comprova o
compromisso de toda comunidade escolar com a
educação dos estudantes. A Secretaria aproveita
ainda para agradecer a todos que colaboram para
que as festividades acontecessem: Diretores,
Professoras, Pais, Serviçais, Funcionários da
Prefeitura, das Escolas, do CRAS, Motoristas, D.
Maria do Sr. Antônio, por ceder o local para
produção dos quitutes da festa e de maneira especial a Srª. Marly Bernadete Leal Faria e todas as
Senho ras que auxili aram na confecção das
lebrancinhas. Também a Prefeitura que deu total
apoiou ao evento.
“Valorizar a presença da família, é valorizar a vida,
o compromisso, a dedicação, o respeito”, diz a
Secretária de Educação, Flavinéia.

Prefeitura de Turvolândia realiza palestra motivacional para os funcionários municipais
A Prefeitura de Turvolândia realizou
nos dias 09 de 10 de julho, uma palestra
motivacional para todos os funcionários
do poder público municipal. Ao todo,
mais de 100 pessoas se fi zeram
presentes. A conferência aconteceu no
Salão de Eventos da Casa Paroquial e
teve por objetivo oportu nizar aos
participantes, técnicas para que estes
desempenhem maio r eficácia no

trabalho, independentemente do cargo
e da fu nção que ocupam na
administração. Com o tema ‘Motivação
no novo mercado de Trabalho’, o evento
oport uni zo u novas habi li dades
comunicativas, dentre elas, vontade de
servir, espírito de equipe, objetividade,
clareza e eficácia na realização das mais
diferentes tarefas. Por cerca de uma
hora, o professor Beto do SENAC

MINAS, explanou minuci osamente
sobre como aprender e utilizar das novas t écnicas de comuni cação e
perseverança. Estas, atreladas ainda a
motivação, o trabalho em equipe como
complemento fundamental para um
projeto de vi da possível . P ara o
palestrante, tudo isso são sinônimos de
maior produtividade dos servidores no
ambient e de trabalho. Outro fat or

destacado pelo professo r, é que o
mu ndo se t ornou u ma rede de
relacio nament os. E po r isso,
desenvolver parcerias em equipe é “unir
competência em prol das organizações.
É sair da co mpeti ção para a
cooperação”, destaca. Para o prefeito de
Tu rvol ândia, Elivelt o Carvalho, a
palestra fo i a cont ent o, poi s,
funcionários precisam sistematicamente

desse tipo de incentivo. De acordo com
Elivelto , além de uma gestão com
seriedade, cabe ao administrador buscar
meios capazes de estimular a sua equipe
como um todo.

Anuncie no jornal
“O POPULAR”
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Prefeito, Vereadores e Representantes da Copasa se reúnem na Câmara de Vereadores de
Turvolândia para debater sobre o Termo de Concordância entre o município e a Estatal
No dia 15 de julho, representantes da
COPASA juntamente com os vereadores
e equipe da Administração do Executivo
de Turvolândia, se reuniram para discutir
o termo de co nco rdância entre o
município e a Estatal. A reunião foi
conduzida pelo gerente regional da
COPASA Marco Aurélio, ele explanou
as vantagens da COPASA para o
mu nicípi o. De mo do atent o, os
vereadores e o Prefeito Elivelto Carvalho
ouviram todas as informações. No final
fo i aberto um espaço para que os

vereadores pudessem tirar as dúvidas
quanto ao termo de cooperação. Diante
do exposto o vereador Luiz Carlos de
Gouveia ressaltou a importância desta
grande cooperação e adiantou que no
que for preciso ele estará de acordo com
a cooperação. O vereador Antonio
Correia também disse que esta é uma
grande oportunidade para o município
tomar um novo rumo quanto ao problema
da água “pois essa demanda vem de uns
30 anos tendo este problema, se não
melho ro u a qu ali dade é porque o

Turvolândia ganha novo
caminhão para coleta de lixo
A Prefeitura de Turvolândia adquiriu
por meio de licitação um caminhão para
a col et a de li xo. Segu ndo o
Departamento de Obras e Serviços, o
veículo será de muita importância para
a utilização no serviço de coleta de
resíduo s domésticos. Até então , o
município contava somente com um

município não dispõe de recursos”. O
vereador Claudenilson Martins, alertou
o problema do esgoto no rio Turvo e
perguntou se existe a possibilidade de
realizar um programa de despoluição,
pois com isso o município terá um grande
fortalecimento em diversas áreas como
o turismo, a parte ambiental e a saúde
da po pul ação. Para finali zar, foi
explanado que nem um cidadão de
Turvolândia vai pagar ligação de água
ou esgoto. E afirmou caso a cooperação
seja assinada, locais como o loteamento
Santo Rei s que na qual já existem
residências e não dispõe dos serviços
de água ao esgoto será prioridade.

Representantes da
Copasa na
reunião realizada
na Câmara de
Vereadores

caminhão caçamba para este serviço, o
que dificultava a coleta. Com este novo
caminhão, a Prefeitura acredita que a
coleta do lixo produzido no município
será feita de forma mai s rápi da e
eficiente, proporcionando melhorias
para a po pul ação e para o mei o
ambiente.

Novo caminhão de
coleta de lixo de
Turvolândia

Prefeito de Turvolândia quer
viabilizar 30 casas da
COHAB para o município
O Prefeito Elivelto Carvalho, de
Turvolânida, se reuniu no dia 08 de
julho, com o Presidente da COHAB
MINAS, Octacílio Machado Junior, para
verificar a possibilidade de trazer o
projeto para Turvolândia. O presidente

da COHAB disse que municípios com
po rte de Tu rvo lândi a podem ser
contemplados com até 30 residências,
ainda na reunião Elivelto adiantou que
formalizará o pedido e em breve estará
apresentando para a COHAB.

A Prefeitura de Espírito Santo do Dourado presta conta à população e apresenta o
balancete financeiro do mês de junho 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.

Prefeito de
Turvolândia com o
Presidente da
COHAB

Biblioteca Municipal
Lúcia Tereza Flausino de
Turvolândia terá novo espaço
O que antes era um prédio antigo sem
utilidade agora será a nova sede da
Biblioteca Municipal Lúcia Tereza
Flausino. No mês de julho, começou uma
reforma total no prédio da antiga cadeia,
onde está sendo feito, reparos na rede
elétrica, encanamento, telhado, piso,
pintura e personalização do prédio. O
novo ambiente vai contar com sala de
recepção, secretaria, sala de leitura e
stands de livros para empréstimo, além
do que, o novo endereço contém mais
conforto e mobilidade. A Biblioteca
contará com novas coleções a disposição
dos cidadão s de Turvolândi a. A

inau guração do novo espaço está
previsto para o mês de agosto. Mesmo
com extrema dificuldade à captação de
recursos, como têm sido esses meses,
vontade política e dedicação ao trabalho
podem
compensar parte
das
adversidades, garantindo avanços ao
invés de retrocessos; segundo, que
atualmente existe uma opção referencial
pelas obras mais essenciais à melhoria
da qualidade do ensino e da pesquisa,
negando-se, com tudo isso, a tese da
decadência. “O importante é que se sofra
por conquistas e melhorias, e não por
estagnação e retrocesso!”

Novo local da
Biblioteca
Municipal

Prefeito de Turvolândia se
encontra com Governador
para tratar sobre o asfalto
até São Gonçalo do Sapucaí
No mês de julho, o Prefeito Elivelto
Carvalho, de Turvolândia, se reuniu
no vament e co m o Go vernador de
Minas Gerais, Antonio Anastasia. Em
pau t a fo ram di scu t i do s vári o s
assuntos de interesse do município,

i ncl u si ve do asfal t ament o ent re
Tu rvo l ândi a e São Go nçal o do
Sapucaí. O Governador adiantou que
o projeto já está em fase final e em
breve será autorizada a licitação da
obra.

