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

A maior variedade
de Medicamentos

e Perfumaria.
O melhor

atendimento,
pensando sempre

em você!!!
Qualidade com

responsabilidade.

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

Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

Aceitamos todos os tipos de Cartões.

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

Investimento em saneamento básico vai
proporcionar esgoto tratado para toda
 população de Espírito Santo do Dourado com

investimento de quase três milhões de reais
Segundo nota da Ascom/Sedru de 03

de setembro, o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, Deputado Federal Bilac Pinto,
assinou no dia 03 de setembro, na Cidade
Administrativa, Ordem de Serviço para
iniciar  as obras de Esgo tamento
Sanitário que irá universalizar  o
tratamento  de esgo to na sede do
município de Espírito santo do Dourado.

Prefeito Ditinho do
Alfredinho e
Secretário Estadual
Bilac Pinto
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Igreja Matriz de São João da
Mata ganha nova iluminação

Igreja de São João Batista com a nova iluminação
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Turvolândia é contemplada
com linha de crédito de
110 mil reais do BDMG

Deputado Dalmo Ribeiro, Vice-Governador  Alberto Pinto Coelho,
 Prefeito Elivelto e Chefe de Gabinete do  Dalmo, Felipe.
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Silvianópolis comemora o Dia da Árvore com a
plantação de 80 mudas no município de plantas

nativas e frutíferas realizadas por estudantes

No dia 20 de setembro, em
comemoração ao Dia da Árvore

 (21 de setembro) a Secretaria
Municipal de Educação de

Silvianópolis, em parceria com o
Departamento do Meio Ambiente,

plantaram em vários bairros da
cidade 80 mudas de plantas

nativas e frutíferas.
O prefeito Benedito Porfírio Borges

explica aos alunos a importância das
árvores e a história de cada uma.
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Espírito Santo do Dourado realiza a 1ª Conferência Municipal da Juventude
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Espírito Santo do Dourado pretende receber recursos do Plano Nacional de Habitação Rural
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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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Igreja Matriz de São João da
Mata ganha nova iluminação

No dia 07 de setembro, foi inaugurada em São João da Mata, a nova iluminação da igreja matriz da cidade. O evento foi um
sucesso e contou com a participação de Artesanato Arte na Cabaça de Silvana Carmo e também outros artesãos convidados.

Além disso, ainda houve missa em Ação de Graças, apresentação do Coral Grupo Esperança de Reviver que teve a participação
de músicos da Oficina de Violão e finalizando um show com a Banda Marcial Tom da Mata.

Festa na
inauguração da
nova iluminação da
Igreja Matriz

Festa do Rosário de São João da Mata agita a cidade
A Festa de Nossa Senhora do Rosário de

São João Mata agitou a cidade de 27 a 30 de
setembro com várias atrações. Além da no-
vena na Igreja do Rosário, houve shows com
Tobias Fernandes, que teve a participação
de novos talentos da cidade como a
dupla  Júlio Cézar e  Rodrigo e o cantor

Túlio Fernandes, e ainda Marcos Paulo
e Marcelo(filhos de Milionário e José Rico).

Também houve a apresentação de
várias congadas da região e no dia
30 , houve a t radicional  Faro fa na
Sede da Associação Comunitária
de Pequenos Produtores.

As festeiras Suel i, Raissa e Selma
agra dec em  a  co la bor aç ão  e
presença de todos que serviu para
engrande cer ainda mais a festa.
“Muito obrigada a todos”, dizem as
festeiras.

Veja alguns
flashes da

Festa em São
João da Mata:

PORTARIA Nº 91/2013
“Nomeia Membros Efetivos e Suplentes para comporem o Conselho de Defesa do Meio Ambiente- Codema de São João da

Mata/MG”.
DENIZE VILHENA BORGES SILVA, Prefeita Municipal em São João da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições

legais e em conformidade com a Lei Municipal n. 247, de 28 de novembro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados para comporem o Conselho de Defesa do Meio Ambiente-

CODEMA, do Município de São João da Mata/MG, para o biênio 2013-2014, em obediência
ao §2º, do art. 3º, da Lei Municipal n. 247/2001, os seguintes membros:

EFETIVOS:
1. Eliete Borges Fernandes Ferraz- Representante da Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente;
2. Marco Antônio Plácido de Almeida- Representante da Associação dos Pequenos

Produtores Rurais de São João da Mata;
3. Elizeu Nery Soares- Representante Comercial;
4. José Marcos do Carmo- Representante do Poder Executivo;
5. Beatriz de Paiva Fernandes- Representante do Poder Legislativo;
6. Mauro César Rezende Pereira- Representante da EMATER.
SUPLENTES:
1. Thiago de Jesus Leal- Representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
2. Mauro Luiz Faria- Representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

São João da Mata;
3. Andréa Borges- Representante do Poder Executivo;
4. Maycon José Ferreira- Representante do Poder Executivo;
5. José Cristovam Domingues- Representante do Poder Legislativo;
6. Dornele dos Santos Carvalho Júnior- Representante do Poder Executivo.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de

sua publicação.
Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, 13 de agosto de 2013.

Denize Vilhena Borges Silva
Prefeita Municipal

São João da Mata realiza leilão
de vários bens dia 15 de outubro
O Município de São João da Mata,  em conformidade com os dispositivos legais

da Lei Federal 8.666/93, com modificações posteriores, vem através de seu
Departamento Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação,
tornar público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar no dia
15/10/2013 em São João da Mata, LEILÃO, através de Leiloeiro Oficial, dos bens
abaixo especificados:

Do horário e local de realização do leilão:
Local: Câmara Municipal de São João da  Mata- Av. Afonso Vilhena Braga, 185,

Centro, São João da Mata.
Data: 15/10/2013.
Horário:14h.
Do horário, local e condições para visitação:
Os bens objeto deste Leilão poderão ser visitados pelos interessados no local,

horário e data especificada:
Local:. Garagem da Prefeitura- Praça  Lago Azul, s/n, São João da Mata.
Horário: 8h   às 11h   e  de 13h  às  16h.
Data: 07/10/2013 a 15/10/2013 (dias úteis, conforme funcionamento da Prefeitura),

iniciando a realização do leilão, encerra a visitação. O Edital completo você pode
conferir na Prefeitura de São João da Mata.

Inclusão Digital e Atividades Físicas
no CRAS de São João da Mata

O CRAS de São João da Mata realiza
Projeto de Inclusão Digital para o Grupo
de Convivência da Melhor Idade  e todas

as terças-feiras e quintas-fei ras há
atividades físicas sob a supervisão do
Professor de Educação Física, Ritti.

Curso de inclusão
digital no CRAS

Atividades físicas
coordenadas pelo

Professor Ritti
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Investimento em saneamento básico vai
proporcionar esgoto tratado para toda
 população de Espírito Santo do Dourado com

investimento de quase três milhões de reais
Segundo nota da Ascom/Sedru de 03

de setembro, o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, Deputado Federal Bilac Pinto,
assinou no dia 03 de setembro, na Cidade
Administrativa, Ordem de serviço para
iniciar  as obras de Esgo tamento
Sanitário que irá universalizar  o
tratamento  de esgo to na sede do
município de Espírito santo do Dourado.

Para realização desta obra serão
investidos pela SEDRU e FUNASA R$

2,8 milhões. De acordo com Bilac Pinto
os investimentos do Estado realizados
em saneamento básico visam levar saúde
e a melhoria de qualidade de vida para
os mineiros. “Esta ação realizada pelo
governo de Minas vai proporcionar ao
município de Espírito Santo do Dourado
atender demanda de tratamento  de
esgoto de toda população localizada na
sede, com isso estamos promovendo o
desenvolvimento desta cidade e também
da região, pois evitaremos assim que o

esgoto sem tratamento seja jogado nos
rios e afluentes” disse.

Além do Secretário Bilac Pinto,
participaram da assinatura, o prefeito
de Espír i to  Santo do  Dourado ,
Benedi to  Perei ra de Matos, o
Secretário Adjunto da Sedru, Alencar
Santos Viana, o Diretor da Região Sul
da Copasa, Pau lo  Fernando e os
responsáveis pela empresa Saneaur
Construtora Ltda., que vai realizar a
obra.

Prefeito Ditinho com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Deputado Federal Bilac Pinto

Espírito Santo do Dourado pretende
receber recursos do PNHR

Espírito Santo do Dourado se organiza
para receber recursos do Programa
Nacional de Habitação Rural. Em 23 de
setembro, a Prefeitura começou a receber
a documentação dos munícipes da zona
ru ral  que têm o interesse em ser
beneficiados com o Programa. O
município pretende atender à solicitação
dos munícipes da zona rural com apoio
do Sindicato Rural de Silvianópolis e
Caixa Econômica Federal.

Reunião para explicar
sobre os recursos do
PNHR

Tema – Praia Minha Cultura, Minha Vida!
O evento reuniu trabalho de fotógrafos

do município, cozinheiras e pessoas
envolvidas em artesanatos da cidade.
Foi um dia de muita alegria. Iniciado com
músicas apresentadas pela Banda da
Polícia Militar e do Grupo de Jovens

(JOECRI), estendido com apresentação
do Projeto da 3ª Idade, brincadeiras em
parque inflável para criançada,
atualização de documentos e exposição
de fotos, artesanatos, salgados e outras
comidas feitas pela popu lação

douradense. O dia foi encerrado com
Show de Leon Guerreiro. A Prefeitura e
as Secretarias envolvidas agradecem a
todos que contribuíram para a realização
da 4ª Festa da Cultura e 1º Dia da
Cidadania.

Festa da Cultura e Dia da Cidadania em Espírito Santo do Dourado

Secretaria Municipal de Saúde
de Espírito Santo do Dourado
realiza a Campanha Saúde da
Mulher e atende 208 mulheres

A “Campanha Saúde da Mulher”,
realizada em agosto, foi um sucesso. A
Secretaria Municipal de Saúde de
Espírito Santo do Dourado, com apoio
da Prefeitura, atendeu 208 mulheres com

idade acima de 40 anos, realizando
exames citopatológicos para prevenção
do câncer de útero. Ao todo foram 120
exames citopatológicos realizados, 181
mamografias agendadas.

Crianças e Idosos participam
ativamente das Campanhas

de Vacinação em Espírito
Santo do Dourado

A Secretaria Municipal de Saúde de
Espírito Santo do Dourado, com apoio
da Prefeitura, realizou em setembro,
campanhas de vacinação  contra

Poliomielite e gripe em crianças e contra
gripe em idosos, alcançando o índice de
100% de vacinação de crianças e idosos
do município.

População Masculina acima
de 40 anos foi o alvo da

Secretaria Municipal de Saúde
de Espírito Santo do Dourado

em setembro e 281 são atendidos
A campanha “Combate contra o

Câncer de Próstata”, realizada, em
setembro, pela Secretaria Municipal de
Saúde de Espírito Santo do Dourado,
com apo io da Prefeitu ra, teve a

participação de 281 homens, que tiveram a
oportunidade de realizar exames de detecção
do câncer de próstata e receber orientações
sobre a importância da realização do exame
para uma vida mais saudável.

Secretaria Municipal de Saúde
de Espírito Santo do Dourado

comemora êxito na administração
no 1º semestre de 2013

A Secretaria Municipal de Saúde de
Espírito Santo do Dourado vem informar
a população douradense que está muito
feliz por ter tido grande êxito em sua
administração neste primeiro semestre.
Foram 432 consultas agendadas pela
Secretaria, com 109 exames de Raios X,

tomografias e ressonâncias, 182
u l t ras sonogr afia s, 15  ci ru rgi as
oftalmológicas, 10 cirurgias eletivas
ou  o u t ras  e spe ci al ida de s,  5
pr ó t ese s a ud i t i vas  ( apa rel ho s/
di gi tai s)  e con tr ata çã o  de um
neurologista.

2.289 Cães e Gatos em Espírito
Santo do Dourado são vacinados

contra raiva em agosto e setembro
A Secretaria Municipal de Saúde de

Espírito Santo do Dourado realizou,
através do Setor de Epidemiologia, a
aplicação de 2.289 doses da vacina
antirrábica, sendo 1.702 em cães e 587
em gatos, atingindo 95% de todo o

município. Segundo a Secretaria, a meta
fo i atingida graças à equipe de
vacinação, aos agentes do ESF
(Estratégia de Saúde Familiar), e a
população, que colaboraram ativamente
para a efetivação da campanha.

Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Dourado instala Mata-

Burros recebidos da SETOP
No mês de agosto, a Prefeitura de

Espírito Santo do Dourado recebeu
quato rze mata-burros, que foram
solicitados à Secretaria de Estado de
Transporte e Obras Públicas, no 1º
semestre de 2013. Os mata-burros estão
sendo instalados em alguns pontos dos

bairros Monjolinho, Corredor, São
Sebastião dos Campos, Ponte Alta,
Espraiado, Guaricanga e Terra Quebrada.
A Prefei tura pretende instalar os
quatorze mata-burros, no prazo de 90
dias, nos pontos indicados em projeto
encaminhado à Secretaria.

Algumas estradas rurais
 de Turvolândia são alargadas

em até três metros

Visando melhorar a qualidade de trafegabilidade dos veículos, por vias não pavimentadas de Turvolândia, o trabalho de
patrolamento é feito constantemente. Algumas vias beneficiadas foram as vias principais dos Bairros Marianos e Dourados.
Tarcísio, Chefe do Setor Responsável, explica que o processo de recuperação vem sendo feito por completo, pois além de
realizar a recuperação rotineira, obras de alargamento estão sendo feitas e em alguns trechos, a abertura das vias chega a ser
de três metros. Tarcísio explica que está executando o serviço de acordo com especificações de uma lei elaborada pelo poder
executivo e aprovada pela Câmara Municipal.
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A Secretaria Municipal de Educação de Silvianópolis convida os pais e alunos das
escolas municipais para participarem do Projeto de Leitura “Família e Leitura

unidas jamais serão vencidas” que ocorre toda terça-feira à partir das 18h30 na
Biblioteca Mundo Mágico do CIEMSA, que agora conta com a orientação da

Professora de Literatura Maria Cristina Pereira.

Espírito Santo do Dourado realiza a 1ª Conferência Municipal da Juventude
No dia 21 de setembro, aconteceu a 1ª Conferência

Municipal da Juventude em Espírito Santo do
Dourado. O evento reuniu jovens de todo o município
para escolha dos membros que farão parte do
Conselho Municipal da Juventude. Dos membros do
Conselho, foram escolhidos delegados que irão
representar o município na 3ª Conferência Estadual
que acontecerá em Araxá nos dias 11, 12 e 13 de
novembro. O membro representante do Poder Público
é Denis Eduardo Ferreira e Jaqueline Ferreira Serapião,
membro representante da Sociedade Civil. O Conselho
Municipal de Juventude (CMJ) é uma associação da
sociedade civil organizada e do poder público, que
reúne jovens das mais variadas parcelas
representativas dos municípios, com o objetivo de
auxiliar os gestores de cada cidade nas implementações de políticas públicas direcionadas à juventude,
inserir o jovem no processo político de elaboração dessas ações, além de buscar maior conscientização do
público jovem quanto aos problemas por eles enfrentados no dia a dia. A Conferência foi registrada em ata.

Conferência
Municipal da

JuventudeO IBGE divulgou, no
mês de agosto, a

estimativa da população
dos municípios brasileiros

 com data de referência
 de 1º de julho de 2013.

Veja como ficaram
as cidades onde o jornal

“O Popular”  circula
e ainda Pouso Alegre.

Silvianópolis – População – 6.027 – Estimativa – 6.249
Turvolândia – População – 4.658 – Estimativa – 4.897

E. Sto. do Dourado – População – 4.429 – Estimativa – 4.625
São João da Mata – População – 2.731 – Estimativa – 2.808

Pouso Alegre – Estimativa – 140.223
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Representante: Signus Seguros
Confiança-Credibilidade-Segurança

Enrique
(35)9996-7961

Telefax: (35)3425-2700
(35)3423-3420

Rua São José, 168 – Centro – Pouso Alegre

Silvianópolis comemora o Dia da Árvore com a plantação de 80 mudas
no município de plantas nativas e frutíferas realizadas por estudantes

No dia 20 de setembro, em comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro) a Secretaria Municipal de
Educação de Silvianópolis, em parceria com o Departamento do Meio Ambiente, plantaram em vários
bairros da cidade 80 mudas de plantas nativas e frutíferas.

O mais importante nesse evento foi a participação das crianças e professoras da rede municipal de
ensino que juntamente com a Secretária de Educação Luciely Daianne da Silva Barroso, o Prefeito
Benedito Porfírio Borges e o responsável pelo Departamento do Meio Ambiente, André Luiz Vieira
Mendes puderam conscientizar as crianças da importância da preservação do Meio Ambiente.

“As crianças se sentiram muito felizes e orgulhosas em poder participar de um evento tão importante
como esse para o município”, diz o Prefeito que durante a plantação das árvores explicou aos alunos
quais árvores estavam sendo plantadas e a história de cada uma.

Comemoração do Dia da Árvore em Silvianópolis onde foram plantadas 80 mudas

Silvianópolis realiza reunião para implantação do Centro de Memória do Município
No dia 19 de setembro, foi promovida

em Silvianópolis uma reunião organizada
pela Primeira Dama Enilda de Fátima
Borges e a Chefe de Gabinete, Márcia
Beraldo, para tratar da implantação de

um Centro de Memória no município.
Esse Centro de Memória servirá para
preservar a histó ria do município
através de fotos, artigos de jornais,
objetos antigos e depo imentos de

pessoas que conhecem a história de
Silvianópolis. Para que isso ocorresse
fo ram convidadas pessoas da
comunidade para ouvir a Coordenadora
do Curso de História da Univás, Dra.

Andréia Silva Domingues que explicou
sobre a importância desse Centro de
Memória e como proceder com a criação
do  projeto  para sua implantação.
Também, Ana Maria Beraldo, jornalista

e produtora cultural do Projeto de
Memória do Povo participou dando sua
contribuição para engrandecimento
desse projeto que será de suma
importância para o município.

Reunião onde as pessoas receberam orientações de como implantar um Centro de Memória no Município

“Cafés suspensos”
Entramos num pequeno café na

Bélgica com um amigo meu e fizemos o
nosso pedido. Enquanto estamos a
aproximar-nos da nossa mesa duas
pessoas chegam e vão para o balcão:

-  “Cinco cafés, por  favor. Do is
deles para nós e t rês suspensos.”

E l e s  pa ga r a m  a  s u a  c o n t a ,
pegaram em do is e saí ram.

Perguntei  ao  meu amigo :
-  “ O  qu e  s ã o  e s s e s  c a f é s

su spenso s? ”
O meu  amigo  respondeu-me:

-  “Espera e vais ver.”
Algumas pessoas mais entraram.

Duas  menina s pedi ram um café
cada, pagaram e foram embora. A
ordem segu inte foi  para sete cafés
e fo i  fei ta po r t rês advogados -
t r ê s  pa r a  e l e s  e  qu a t r o
“suspensos”. Enquanto  eu  ainda

me pergunto qual é o significado dos
“suspensos” eles saem. De repente,
um homem vest ido  com ro upas
gastas que parece um mendigo chega
na porta e pede cordialmente:

- “Você tem um café suspenso?”
Resumindo, as pessoas pagam com

antecedência um café que servirá

para quem não  pode  pagar u ma
be b i da  qu e n t e .  E s t a  t r a d i ç ã o
c o m e ç o u  e m  N á po l e s ,  m a s
espalhou-se po r todo  o mundo  e
e m  a l gu ns  l u ga r e s  é  po s s í ve l
e nc o m e nda r  n ã o  s ó  c a f é s
“ s u s pe ns o s ”  m a s  t a m bé m  u m
sandu íche ou  refeição  inteira.



6 O POPULAR

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

Quatro judocas de São João da
Mata ganham campeonato

realizado em Machado
A Prefeita de São João da Mata,

Denize Vilhena  parabeniza quatro
atletas judocas da cidade que
representaram muito bem a cidade em
um campeonato realizado na cidade de

Machado. “Laura, Vinícius, Marcos
Gabriel e Marco Antonio estão de
parabéns pela vitória e engrandecer
ainda mais nosso município”, frisa a
prefeita Denize.

Judocas
campeões em
Machado

Vem aí  no dia 17 de
novembro, a VII Eco

Caminhada São João da
Mata. Contamos com a sua

participação!!! Maiores
informações: 9992-9499

Turvolândia é contemplada com linha de crédito de 110 mil reais do BDMG
O prefeito de Turvolândia, Elivelto

Carvalho,  participou, no dia 27 de
setembro, da solenidade de anúncio da
primeira etapa de liberação de recursos
do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais – BDMG, que na qual foi liberado
uma linha de crédito de 110 mil reais para
Turvolândia. Participaram do evento o
Governador Antonio Anastásia e seu
vice, Alberto Pinto Coelho e o Deputado
Estadual Dalmo Ribeiro.

Solenidade de
liberação do
crédito para
Turvolândia

Colabore!!!
Anuncie no jornal “ O

Popular” e ajude a
preservar a história de

seu município.
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Prefeitos da Região se reúnem em Carvalhópolis  para efetivar a
criação do Consórcio Intermunicipal de resíduos sólidos urbanos

No dia 12 de setembro, o Prefeito de
Turvolândia, Elivelto Carvalho esteve em
Carvalhópolis, juntamente com os
Prefeitos de cidades da região como São
João da Mata, Espírito Santo do Dourado
e Silvianópolis,  reunidos para efetivar a
intenção  da implantação de um
consórcio intermunicipal objetivando a
destinação final dos resíduos sólidos
urbanos.

Dentre os fatores levados em
consideração para o incent ivo  à
implantação de consórcios
intermunicipais de aterros sanitários,
destacam-se: Melhoria da qualidade da
operação dos aterros, evitando que se
tornem lixões e gerem desperdício do
dinheiro público investido na sua
implantação; Menor número de áreas
uti lizadas como aterros sanitár ios
(possíveis focos de contaminação
quando maus operados); Ganhos de
escala de operação e rateio dos custos
administrativos e operacionais;
Otimização  do uso de máquinas e
equipamentos no aterro ; Maior

disponibil idade de recursos para
proteção ambiental ; Maior
representatividade na so lução de
problemas locais.

E no dia 13 de setembro, os Assessores
Jurídicos dos Municípios de Espírito

Santo do Dourado, Silvianópolis, São
João da Mata, Poço Fundo, Machado,
Turvolândia e Carvalhópolis se reuniram
em Carvalhópolis, na sede do Poder
Legislativo dando mais um passo
importante para avaliar a consolidação

de Consórcio Intermunicipal para dar
destino aos resíduos sólidos de cada
município.

Esse Consórcio Intermunicipal visa o
bem estar da população da região e
também a proteção ao meio ambiente.

Prefeitos reunidos no dia 12 de setembro (a
esquerda) e no dia 13 de setembro, reunião
dos Assessores Jurídicos de cada Prefeitura

Cemig contempla Turvolândia com 120 mudas de árvores de várias espécies

Reunião do Gerente
da Cemig com o
Prefeito e Secretários
Municipais

No dia 24 de setembro, o Gerente de
Relacionamento com Clientes Especiais
do Poder Público da CEMIG, Evanir
Araújo Bueno, esteve em reunião com o
Prefeito Elivelto Carvalho e secretários
municipais para tratar de vários assuntos
referente ao município de Turvolândia.
Além de expor os serviços disponíveis
ao poder público e as formas mais
eficientes de se solicitar o atendimento
da empresa, Evanir, parabenizou a
Prefeitura pelo novo modo trabalho
referente a Festa do Rosário, ainda em
sua fala, ele disse que eventos deste
porte exige uma grande atenção do poder
publico quando o assunto é energia
elétrica e que nesta última festa, os
trabalhos referentes a distribuição de
energia às barracas foram ótimos. E que
Turvolândia passe a ser modelo para
cidades vizinhas que realizam eventos
deste porte. Ainda em discussão
El ivelto , expôs vários problemas
referentes a energia elétrica do
município , que precisam ainda de
ajustes. Na oportunidade, o gerente da
CEMIG, contemplou o município com um
curso totalmente gratuito referente a
podas de árvo res aos servidores
públicos que atuam nesta área e também
se comprometeu a realizar um projeto
educativo envolvendo as secretarias do
município, doando 120 mudas de árvores
de espécies apropriadas para
arborização urbana.

O Texto
Publicitário

Há 108 anos, um publicitário canadense
radicado nos Estados Unidos lançou um
conceito que é válido até hoje: propaganda
é a arte impressa de vender!

Este homem foi John E. Kennedy, um
cidadão que deixou a  Polícia Montada
Canadense para se tornar um dos mais
famo so s red ato res  d o  s éculo  XX,
trabalhando na Lord & Thomas, ao lado de
Albert Lasker. Porque ousara enviar um
bilhete para Thomas, que dizia:

—“Sr. Thomas. Estou aqui em baixo, no
hall de entrada. Posso lhe ensinar o que
seja propaganda. Porque o senhor ainda não
sabe. Significará muito para mim poder
ensinar-lhe isso e significará muito para o
senhor. Se desejar saber o que é propaganda,
envie a palavra “s im” po r ess e bo y.
Assinado, John E. Kennedy”.

Thomas leu o bilhete, riu, e passou-o a
Albert Lasker, dizendo:—“Olhe, você vive
querendo definir propaganda, há um sujeito
no hall de entrada que afirma saber a correta
definição”. Lasker escreveu a palavra “yes”
nas costas do bilhete e o resto é História,
com agá maiúsculo!

Essa simples e gigantesca verdade está
sendo esquecida. “Salesmanship in print”,
como magistralmente a definia John E.
Kennedy. Propaganda é antes de mais nada
arte de vender. Em qualquer meio onde seja
veiculada.

Já and ei afirmand o que a talento sa
meninada da criação, hoje, tem vergonha de
vender. O argumento de venda, em um
anúncio, avilta a nobreza da propaganda, é
o pensamento geral. Como se existisse
algum tipo de propaganda cuja missão não
fosse vender. Vender produtos, serviços,
filantropia. Uma campanha de serviços ou
de angariação de fundos para uma entidade
como o Hospital do Câncer tem de ter os
mais convincentes argumentos de venda,
para provocar a ajuda, a doação, o apoio.

Folheando revistas, jornais, analisando
malas-diretas, a triste conclusão a que
chegamos é que o texto publicitário, hoje,
está ced endo  espaço para um des ign
belís simo  po rém inócuo. Como  se a
eco no mia não mais  nec ess itass e d a
propaganda como principal mecanismo
impulsor, como se os produtos não mais
tivessem de ter seus benefícios apregoados
para desovar estoques, desempatar capital,
fazer dinheiro!

O anúncio vendedor principia a rarear. O
que vemos na mídia impressa e eletrônica é
uma coleção de charadas. Que devem
obrigatoriamente ser interpretadas pelo
leitor, a fim de entender o que estava
pas sand o na caraminhola do redator,
quando acabou de criar aquela obra de arte,
deu dois passos para trás e, contemplando
aquela maravilha  na tela de seu monitor
deve ter exclamado como Michelangelo
Buonarotti, ao contemplar seu Moisés:—
“Parla!”

Lamentavelmente, no entanto, o anúncio
não fala, não tem nada a dizer, é apenas um
exerc ício aleijado de comunicaç ão. E
ficamos entre o radicalismo das duas únicas
opções que nos são oferecidas pela mídia
mod erna: o anúnc io inó c uo  o u o s
enlouquecida gritaria do varejo. Surgem,
eventualmente,  peças  no táveis,  que
resgatam as velhas técnicas de venda,
ass oc iand o-as  à b eleza d a mod erna
arquitetura dos anúncios da nova era. Mas
ainda são raridade.

Posso ser acusado de velho, retrógrado,
ultrapassado. Mas nada de novo foi escrito
depois de Claude Hopkins. Releiam. Não
custa tentar salvar a propaganda que está
morrendo afogada nesta enxurrada de
platitudes dos tempos modernos.

Mário D’Alcântara
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Turvolândia volta a ter Desfile da Independência após
sete anos sem um evento tão importante como este

Após sete anos sem desfi les e
apresentações do dia 07 de setembro,
Turvolândia sediou um dos mais belos
eventos locais no Dia da Independência.
O Prefeito Elivelto Carvalho tomando a
palavra antes de iniciar as
apresentações, agradeceu a todos que
fizeram parte do brilhante desfile, disse
também que a cultura turvolandense
merece uma atenção diferenciada, ainda
falou  que mui ta das cr ianças que
estavam ao  fundo  da praça nunca

presenciou  um desfi le, sequer
desfilaram, e que esta realidade em
Turvolândia começa a mudar. Logo em
seguida, deu-se aberta as
apresentações, com execução do Hino
Nacional e Hasteamento das Bandeiras.
Durante o desfile abordou-se, a história
da criação das Escolas Combinadas, com
ênfase nas suas principais mudanças de
nomenclaturas, homenageando também
todo quadro de pessoal que passou pela
escola. Também se deram ênfase a outros

temas que retratam a história política
administrativa do município,
apresentações diversas em favor da
natureza, e em favor da Paz mundial.
As balizas, com suas lindas coreografias
abriram alas para as portas bandeiras,
que além das bandeiras do Brasil, do
Estado de Minas Gerais e do Município
de Turvolândia, exibiam também, as
bandeiras de todos os Estados.

Os Professores e alunos da Escola
Estadual Nossa Senhora da Piedade,

também se apresentaram, cantando a
música “Dia do Bem”.

Num outro Pelotão, foi apresentado o
Banner com a Linha do Tempo, dando
referência ao tema “Primavera”. Na
sequência, a animada e bem esperada
fanfarra Padre Chiquito, em sua nova
fo rmação  realizaram a primeira
apresentação oficial.

Para encerrar, o pelotão composto
pelos alunos da Pré escola Mundo
Encantado, com uniformes do exército

br asi l ei ro , de fo rma  ani mada  e
descontraída, marcharam ao som da
fanfarra.

A Pr ef ei t u r a de Tu rvo lâ nd ia
parabeniza a todos os alunos por
es te  at o  de ci da dan ia  e
pr incipal me nte , pel a be la
apresentação, agradecendo a todos
os servido res (docentes e técnicos
administrativos)  que não mediram
es fo rço s pa ra es ta gr ande
homenagem à Pátria.

Desfile da Independência em Turvolândia após sete anos

700 kits de uniformes foram entregues  gratuitamente aos
alunos da Rede Municipal de Ensino de Turvolândia

O Prefeito Elivelto Carvalho, de
Turvo lândia, juntamente com a
Secretaria de Educação Meire Cecília
e a Diretora da Escola Municipal Pa-
dre Chiqu i to, Monal iza Ramos,

real izaram a entrega dos ki ts de
uniforme para alunos e professores da
Escola Municipal. Ao todo cerca de
700 kits de uniformes foram entregues.
Cada kit  é composto  po r duas

camisetas, uma calça, shorts, e um
agasalho, todos uniformes fo ram
adquiridos com recursos próprios pela
administ ração , e estão  sendo

distribuídos de forma gratuita para os
alunos.

O prefeito Elivelto Carvalho, afirmou
ainda que a entrega dos uniformes
vem para mostrar o compromisso da

administ ração com a educação de
qualidade e melhores condições de
ensino. Segundo ele, a entrega dos
uniformes também vai contribuir com
o orçamento dos pais.

Entrega dos 700 kits de Uniformes em Turvolândia

Fanfarra Padre Chiquito de Turvolândia é reativada após sete anos sem atividades
A gloriosa Fanfarra Municipal Padre

Chiquito, vinculada ao Departamento de
Educação do Município de Turvolândia,
fo i reativada após sete anos de
inatividade, tendo à frente do projeto, a
Secretária de Educação, Meire Cecília
Garcia e regência de Marcelo Batista.
Em 2013, a Fanfarra Municipal completa
quase três décadas de existência e para
comemorar, aconteceram diversas
apresentações na semana da Pátria. Os
ensaios foram realizados desde o mês
de julho. A fanfarra é composta pelos
alunos da Escola Municipal Padre
Chiquito e da Escola Estadual Nossa
Senhora da Piedade. Apesar das

dificuldades, a Secretária de Educação,
Meire Cecília não mediu esforços para a
revi talização da fanfarra. Estas
dificuldades se dão por conta que o
grupo estava desativado há muito tempo,
sendo assim, muitos instrumentos não
foram encontrados, outros quebrados ou
deteriorados pelo tempo. A Secretária
ainda explica que a revitalização está
apenas no começo, pois acredita ter muito
o que oferecer para a cultura e
preservação deste grupo tão importante
para o município. A primeira apresentação
oficial da Fanfarra foi no dia 07 de
setembro, data em que se comemorou o
Dia da Independência do Brasil. Fanfarra do Padre Chiquito no Desfile da Independência

Administração Municipal de Turvolândia desenvolve Plano de
Ação para beneficiar todas as estradas das comunidades rurais

A Prefeitura de Turvolândia, através
do Departamento de Obras rurais, não
economizou tempo e recuperou cerca de
80% das estradas vicinais do município.
Em alguns bairros, determinados

trechos, a situação era de precariedade
máxima. A atual desenvolveu um plano
de ação que beneficiou todas as regiões.

Foram recuperados um total de 138 km
de estradas vicinais, execu tados

diversos reparos e melhoramentos em
setores delicados e ainda a construção de
vários novos trechos. “Trafegar na zona
rural de Turvolândia, hoje em dia não é
sinônimo de stress”, frisa o prefeito Elivelto.

O prefei to  El ivelto  Carvalho,
juntamente com seu vice Luizinho e
equipe, vem desempenhando um grande
trabalho em favor de todos que utilizam
as estradas. Recentemente, o trabalho

de patrolamento e cascalhamento da
estrada que liga Turvo lândia a
Carvalhópolis foi concluído. A ponte
sobre o rio Turvo também foi recuperada
com a limpeza e manutenção das laterais.

Todas as estradas rurais de Turvolândia são beneficiadas com o Plano de Ação

Atenção comerciantes de Silvianópolis, Turvolândia, São João da Mata e Espírito Santo do Dourado!!!
Anunciem no jornal “O Popular”,  à partir de R$30,00 você mostra seus produtos e ainda contribui para

que sua cidade mantenha um meio de comunicação. A informação é como o ar, é impossível viver sem ele.
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem.”

Mario Quintana


