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Espírito Santo do Dourado é contemplada com uma retroescavadeira
Prefeita de São João da Mata assina
convênio do Pró-município e receberá
do Governo do Estado 350 mil reais
Prefeitura de São
João da Mata abre
estrada que dá acesso
a nova rampa de vôo
livre no município

Prefeita Denize e
Vice Marquinho
durante a
assinatura do
convênio em
Varginha

Prefeito Benedito(ao centro) durante a entrega da nova máquina do município
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Silvianópolis comemora 267 anos de Fundação de
Santana do Sapucaí e 102 de emancipação política

Prefeitura de Turvolândia
adquire dois novos veículos

Rua Walter
Garcia
Domingues
em
Turvolândia
é recuperada
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População prestigiando a Festa de Aniversário de Silvianópolis

Os dois carros novos da Prefeitura de Turvolândia
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Cerca de 120 quilômetros de
estradas rurais são patroladas e
cascalhadas em Silvianópolis

Espírito Santo do Dourado recebe Ônibus
Escolar para atender o transporte de
alunos das Redes Municipal e Estadual
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Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:
EXAMES
PARTICULARES
E 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 Saúde

Telefones:
(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

A maior variedade
de Medicamentos
e Perfumaria.
O melhor
atendimento,
pensando sempre
em você!!!
Qualidade com
responsabilidade.
Aceitamos todos os tipos de Cartões.

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

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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Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde de Espírito Santo do
Dourado promove Campanha para Hipertensos
de Espírito Santo do Dourado dá
No
mês de outubro de 2013, a Secretaria teve como foco a prevenção da esclarecido aos mesmos a importância de
atenção a Educação participando Municipal
de Saúde de Espírito Santo do hipertensão arterial. Nesta campanha foi uma boa alimentação e do controle da
Dourado promoveu a Campanha que aferida a pressão dos munícipes e hipertensão para uma vida mais saudável.
do Projeto Saúde na Escola
Funcionários da Saúde Municipal
aferem pressão, fazem palestras, test es de acu i dade vi su al , al ém de
análise antropométrica em alunos da
rede estadual. As atividades fazem
parte do Projeto “Educação e Saúde
Abraçados para o Sucesso de Nossa

Escola” e é parte integrante das ações
do P SE (P ro grama de Saú de na
Esco la), onde há parceria ent re a
Secretari a Mu ni cipal de Saú de e
Secretaria Municipal de Educação,
aco mpanhando o al uno, para seu
desenvolvimento integral.

Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Dourado apoia Projeto
“Educação e Saúde abraçados
para o sucesso de nossa Escola”
A Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Dourado entregou, no mês de
outubro, 350 camisetas e 400 adesivos
do Projeto: “EDUCAÇÃO E SAÚDE
ABRAÇADOS PARA O SUCESSO DE

Campanha para
Hipertensos

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado termina
a instalação Mata-Burros recebidos da SETOP

NOSSA ESCOLA”, além de dar suporte
a outras atividades i ntegrantes do
Projeto, incentivando e atendendo parte
previ sta para co ncl usão deste
importante projeto.

Espírito Santo do Dourado
recebe uma retroescavadeira
No dia 17 de outubro, o Prefeito
Benedito Pereira de Matos, o Vereador
Valnei Pereira (Vando Buriti), e Maria
Aparecida Gonçalves, foram a Belo

Ho rizont e, receber uma máqui na
(retroescavadeira). A máquina faz parte
do PAC2 e aju dará a fo rt alecer o
desenvolvimento do município.

A malha viária
rural de Espírito
Santo do Dourado
recebeu 14 mataburros que já
estão instalados,
facilitando o
escoamento de
produtos do
município e o
tráfego por
estas vias.

Espírito Santo do Dourado recebe Ônibus
Escolar para atender o transporte de
alunos das Redes Municipal e Estadual

Prefeito Benedito
recebendo a
Retroescavadeira

No dia 21 de outubro, a Secretaria
Municipal de Educação comemorou a
chegada de mais um ônibus escolar,
que fará parte da frota que atende 550

Professores da Rede Municipal
de Ensino de Espírito Santo do
Dourado comemoram o Dia do
Professor com capacitação
O Dia do Professor foi comemorado
co m um encontro de t odo s os
profissionais da Rede Municipal de
Ensino de Espírito Santo do Dourado.

Eles puderam participar da Palestra
“Conqui stando o Mercado de
Trabalho” e festejar o dia com um jantar
voltado para este dia tão especial.

alunos do município. A chegada de
mais um ônibus é motivo de alegria,
po is a Secret ari a Mu ni ci pal de
Educação e a Administração Munici-

pal zelam pela frequência dos alunos
nas Escolas do Município, além de
zelar pelo conforto e segurança dos
estudantes.

Ônibus Escolar
vindo do Governo
Estadual

NAME dá assessoria bimestral nas escolas
municipais de Espírito Santo do Dourado
As
Escol as
Municipais de Espírito
Santo do Dourado são
atendidas pelo sistema
NAME de ensino. A
rede investe em material
didático, capacitação
de professores e
assessoria da Empresa
Pearson (Name), para
al avancar
o
co nhecimento
e
desenvolvimento dos
alunos do município.

Visita da Equipe
NAME em uma
das escolas

Anuncie no jornal O POPULAR - Distribuição Gratuita
Capacitação dos Professores

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação
Antonio Donizete de Sousa
Diagramação
Priscila Bernardo de Oliveira
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 1.000
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2013
Mês
Dia
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

10
10
10
12
10
10
11
10

E-mail -opopular@hotmail.com

3

O POPULAR

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado
e Secretaria Municipal de Educação
comemoram a finalização da construção
da Escola de Educação Infantil (Creche)
A Escola de Educação Infantil de Espírito
Santo do Dourado, localizada na Avenida
Prefeito João Serapião Mateus, pretende
atender 90 alunos de zero a 4 anos de idade
do município. Ainauguração com previsão
para início de 2014 é motivo de satisfação

para a Secretaria Municipal de Educação
e Prefeitura, pois além de proporcionar
atendimento ao desenvolvimento integral
dos alunos desta faixa etária, ajudará as
famílias do município que têm que
trabalhar, e não têm com quem deixar seus

filhos. “É um sonho que será concretizado
em dezembro de 2013, a obra encontra-se
em fase de acabamento e já é comemorada
por moradores e pela administração municipal”, diz a Secretária de Educação
Flavinéia.

Grupo da 3ª idade de Espírito
Santo do Dourado visita
Asilo de Poço Fundo
O grupo da 3ª idade que frequenta as
atividades do CRAS de Espírito Santo
do Dourado esteve no mês de outubro,
quando se comemora o Dia do Idoso,
visitando o asilo São Vicente de Paula

que fica na cidade de Poço Fundo. Na
oportu nidade puderam conhecer e
interagir com as pessoas que residem
no Asilo, dando um pouco de alegria aos
internos.

Veja como está
ficando a Creche:
Visita do Grupo da 3ª Idade
ao Asilo de Poço Fundo

“Projeto Educar” da Escola Municipal Zeni Gianini Alvarenga de Espírito Santo do Dourado
Os alunos do 4º e 5º anos da Escola
Municipal Zeni Gianini Alvarenga de
Espírito Santo do Dourado, estão
participando do “Projeto Educar” e
co mo parte das atividades el es
visitaram o Prédio da Prefeitura.
O motivo da escolha ocorreu pelo
fato de que a Prefeitura localiza-se no
centro da cidade, sendo assim, um local
de fácil acesso para os al unos e
também por demonstrarem curiosidade
em conhecer a parte interna do prédio.
Quem os recebeu e concedeu a visita
foi o Senhor José Ferreira de Melo,

indicado por ser o funcionário apto para
responder as perguntas selecionadas.
Os alunos foram acompanhados pelos
professores regentes de cada ano e pela
supervisora Pedagógica Estela Maris
Giannini Alvarenga Leal.
A entrevista foi realizada na sala da
Câmara Municipal que funciona no
mesmo prédio da Prefeitura, isto porque
o número de alunos era grande e o
espaço físico é maior. A entrevista foi
bastante enriquecedora, pois os alunos
puderam conhecer um pouco sobre a

história do prédio, bem como, a parte
toda interna.
Os estudantes ficaram contentes com
a visita e pu deram expor seus
co mentário s através das redaçõ es
escritas por eles em sala de aula.
Após visita feita com os alunos do 4º
ano a Prefeitura, onde eles observaram
as dependências internas, bem como, a
parte externa do prédio, foi realizado no
galpão da escola, sob a orientação da
professora Sandra Renata de Melo
Matos a co nst rução do s desenhos
baseados em fotos afixadas nas colunas

do galpão. Assim, os alunos puderam observar
novamente toda a estrutura da construção do
prédio municipal e usando de sua
criatividade puderam construir seus
desenhos.
Já os estudantes do 5º ano, após
conhecer o prédio da Prefeitura, optaram
por confeccionar maquetes ao invés de
desenhos.
Assim, a professora organizou os
alunos em grupos, formando cinco
grupos no total.
Os alunos trouxeram os materiais de
casa, e cada qual, usou de sua

criatividade para confeccionar as
maquetes.
Du ra nt e a mo nt age m, al gu ns
gr u p o s fi zer am a P ra ça qu e se
localiza em frente à P refeit ura, i sto
para dar u m colorido nas maquetes,
poi s eles concluíram que somente
com a Prefeitura a maquete est aria
sem vida.
“E nf i m, as m aqu et es fi c ar am
lindas. Os alunos vibraram com suas
co nstru ções, qu e fizeram sucesso
durante a feira cultural”, comemora
a Su pervisora Est ela Maris.

Secretaria Municipal de Educação de
Espírito Santo do Dourado apóia e
promove repasse do PNAIC

Exposição das Maquetes e Desenhos
da Escola Municipal Zeni Gianini
Alvarenga

Oi Vivo promove capacitação
aos professores de Espírito
Santo do Dourado
Espírito Santo do Dourado é o
terceiro mu ni cípio a ser
contemplado com a capacitação de
professores pela empresa OI VIVO/
TELEFÔNICA, a empresa ofereceu
ofici nas de i ncent ivo e
aprimoramento no uso das Novas
Tecnologias em sala de aula aos
professores das Redes Municipal
e Estadual. Houve participação de
100% dos professores das redes.
As oficinas foram ministradas pela
Professora Mestre Patrícia Behlin
Schafer e Professor Décio Tatizana,
na primeira quinzena de outubro.

O Programa de Alfabetização na Idade Certa é repassado aos professores da Rede Municipal de
Ensino de Espírito Santo do Dourado, através de capacitação de professores por uma professora
tutora (Marlene Leal Franco). Esta professora participa de capacitações do Programa em Poços de
Caldas e repassa aos professores da Rede, para que todos tenham conhecimento e especialização
para o desenvolvimento dos alunos do município.

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado apóia as
ações da Escola Estadual Dom Francisco Silva

Portão
Eletrônico da
Escola
Estadual

A Prefeitura de Espírito Santo do Dourado
apóia as ações da Escola Estadual Dom Francisco Silva, doando 350 camisetas, 400
adesivos, melhorias no físico da escola
(
Tintas, Pinturas e portão eletrônico), viagens
com alunos da rede estadual.
As d esp esa s par a e ss e a po i o j á
totalizaram R$ 12.033.59.
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Semana da Criança é pura festa em Espírito Santo do Dourado
Na Semana da Criança, as Escolas Municipais, com apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação, promoveram visitas ao Teatro em Pouso Alegre, gincanas internas, alimentação diferenciada,
visitas a quadra de esporte municipal dos alunos das Escolas Rurais. Foi uma semana de muita alegria, diversão e aquisição de conhecimento.

Comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Municipais de Espírito Santo do Dourado

Escolas municipais de Espírito Santo do Dourado comemoram o
Dia da Independência com teatro encenado pelos alunos da rede
O Dia da Independência em Espírito
Santo do Dourado foi comemorado pela
Rede Mu nicipal de Ensino com
apresentação de Teatro encenado pelos
alunos que tiveram a oportunidade de
conhecer o histórico da Independência
do Brasi l de maneira l údica e
descontraída.
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Prefeitura de São João da Mata
abre estrada que dá acesso a nova
rampa de vôo livre no município
A prefeitura de São João da Mata
acaba de fazer uma obra que será um
marco na história da cidade. É que
el a fez a abert u ra da est rada de
acesso da nova rampa de vôo livre
no município. “Tive o privilégio de
ir ao topo , que vista maravilhosa,

est e é u m grand e mar co par a o
desenvolvimento turístico de nossa
cidade” comemora a prefeita Denize
Vilhena e acrescenta “com esta obra,
nossa cidade que já atrai praticantes
deste espo rte, co m cert eza trará
muito mais.”

Prefeita de São João da Mata assina
convênio do Pró-município e receberá
do Governo do Estado 350 mil reais
No mês de outubro, a prefeita de São
Jo ão da Mata, Denize Vil hena,
juntamente com seu Vice Marquinho e o
Secretário de Obras Céli o Bent o,
estiveram em Varginha, quando
assinaram com o Vice-Governador
Alberto Pinto Coelho, o convênio do
Pró-município em que São João da Mata
foi contemplado com o valor de 350 mil
reais.
De acordo com a Prefeita Denize
Vilhena, essa verba será utilizada para a
aquisição de um caminhão basculante e
o restante em calçamentos de ruas.

Denize e Marquinho durante
assinatura do Convênio do
Pró-município

Acesso a nova rampa de vôo
livre em São João da Mata

São João da Mata é vice-campeã em
campeonato de futsal em Turvolândia

População de São João da Mata
participa de Audiência Pública
da Administração 2013/2016
A segunda Au diência Públi ca
realizada pela Prefeitura de São João da
Mata, sobre o segundo quadrimestre
dest e ano fo i u m sucesso de
participação popular. Muitas pessoas
compareceram para acompanhar as
apresentações
do s
pro jet os

desenvo lvi dos pelo s Secret ári os
Mu nicipais. A prefeita Deni ze se
mostrou satisfeita com a participação e
parabenizo u o s Secret ári os pela
apresentação e pelos projetos. “Nossa
ci dade est á no caminho certo do
desenvolvimento” enfatizou.

Audiência Pública em
São João da Mata

No mês de setembro, a cidade
de São João da Mata participou
do 1º Campeonato de Seleções de
Futsal, realizado em Turvolândia,
e foi a vice campeã da competição,
que ainda teve a participação de
Po ço
Fu ndo ,
Careaçu,
Carvalhópolis, Cordislândia, São
Gonçalo do Sapucaí, Silvianópolis
e Turvolândia.

Comemoração do Dias das Crianças nas
Escolas Municipais de São João da Mata
Foi realizado de 30 de setembro a 04 de
outubro, nas escolas municipais de São
João da Mata, que contou com várias
atividades como cinema na escola,
parque, trenzinho, teatro, piquenique,
gincana, alimentação diferenciada todos
os dias e ainda lembranças dadas pelos
professores. A prefeita Denize Vilhena
parabeniza às cri anças pela
comemoração do seu dia, 12 de outubro.
“As crianças são o futuro do nosso
país, por isso que tratamos com tanto
carinho, pois elas merecem”, frisa a
prefeita.

Atividades em comemoração ao Dia
das Crianças em São João da Mata

Cerca de 120 quilômetros de estradas rurais são
patroladas e cascalhadas em Silvianópolis

Algumas das estradas cascalhadas em
Silvianópolis ePonte no bairro Santa Bárbara

Cerca de 120 quilômetros de
est radas rurais ganharam
patrolamento e cascalhamento no
município de Silvianópolis. De
acordo com o prefeito Benedito
Porfírio Borges, esse trabalho é de
suma importância na época de
estiagem, já que com o período
chuvoso que se aproxima, as
pessoas que residem na zona rural ficam despreocupadas para se
locomoverem e escoarem seus
produtos sem nenhum problema.
Nesta etapa, as estradas
beneficiadas ficam nos bairros
dos Fernandes; do Sítio; da Água
Quente; Palmital; dos Tutas e
Rural Minas.
Também fo i cascalhada a
estrada que liga Silvianópolis a
Careaçu e reconstruída a ponte
que fica no bairro Santa Bárbara.
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Prefeitura de Silvianópolis promove Festa em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura de Silvianópolis, em
parceria com a Secretaria Municipal de
Educação realizou uma grande festa para
as crianças. Durante toda a semana do
dia 07 a 11 de ou tubro as escolas
municipais promo veram atividades
di ferenciadas para a diversão das
crianças. Com o cardápio modificado, as
crianças se di verti ram bastante e
pu deram se deliciar co m picolés,
pipocas, sobremesas, entre outras.
Já no dia 10 de ou tubro , foi
comemorado o Dia da Criança, para isso
a Prefeitura alugou para diversão das
crianças um parque com brinquedos

inflávei s i nst al ado no gi násio
poliesportivo. Neste dia também foram
servidos lanches com refrigerantes para
a criançada. O prefeito Benedito Porfírio
Borges, o Vice-prefeito Alessandro e a
Secretária de Educação Lu ciely
estiveram presentes para parabenizar as
crianças que comemoravam seu dia com
muita alegria.
Para finalizar a comemoração do dia
das crianças foi servido em todas as
escolas e creches do município bolo com
refrigerante, onde foram cantados
parabéns as crianças, permitindo mais
interatividade entre as crianças.

Comemoração do Dia das Crianças em Silvianópolis

Prefeitura de Silvianópolis e Secretaria Municipal de Educação comemoram o Dia do Professor
No dia 16 de outubro, um dia após o
Dia do Professor (15 de outubro), a
Prefeitura de Silvianópolis juntamente
co m a Secretaria Mu nicipal de
Educação, por intermédio do Prefeito
Benedito Porfírio Borges e a Secretária
de Educação Luciely Daianne da Silva
Barroso, estiveram em todas as escolas
para parabeni zar e agradecer aos
pro fesso res da Rede Muni cipal de
Ensino pela dedicação e esforço para
levar até as crianças do município uma
educação de qualidade e que merecem

ser reconhecido s por to da a
comunidade.
Durante a visita em que o Prefeito e a
Secretária de Educação puderam abraçar
cada professor, eles aproveitaram para
deixarem uma lembrança para que esse
dia tão importante na vida de toda
sociedade não passasse despercebido.
“Muito obrigado aos professores e a
Secretária de Educação que muito
contribuem para o desenvolvimento do
nosso município”, finaliza o prefeito
Benedito Porfírio Borges.

Prefeito e Secretária de Educação cumprimentam Professores pelo seu dia

Silvianópolis comemora 267 anos de Fundação de Santana do Sapucaí
e 102 de emancipação política e administrativa de 25 a 30 de outubro
O aniversário de Silvianópolis foi
comemorado de 25 a 30 de outubro. No
dia 25, houve a abertura oficial da
Semana da Cidade de Silvianópolis com
a Exposição de Fotografias e Objetos
Santanenses na Biblioteca Municipal.
No dia 26, teve apresentações de Folia de Reis; Exposição de fotografias e
Objetos Santanenses; Festival Sertanejo
e para encerrar Show com a dupla Nando
e Jonas. No dia 27, aconteceu Alvorada
Festiva; Congadas; Saída da Cavalgada
da Cidade com destino à Cruz de Pedra;
Apresent ação do Grupo de Seresta
Santana, no Coreto; Folia de Reis; Banda
West Bo ys. N o di a 2 8 , t e ve
Exposição de fotografias e objetos
Santanenses e apresentação do DJ –
JuniorPee. No dia 29, Exposição de
fotografias e objetos Santanenses e
Show com Tobias Fernandes. No dia
30 , feriado no municípi o, ho uve
Ex po si çã o de
fo t o grafi as; Mi ssa
Festiva em Ação de
Gra ças
p el o
Ani v ersári o
da
ci d ade
qu e
completou 267 anos
de F u ndaçã o de
Santana do Sapucaí e
102
ano s
de
emancipação político
adm i ni st r at i va de
Si l vi anó po l i s
e
fi n al i zan do , s ho w
co m a Ba nda Lex
Luthor.

li s
n óp o
Sil via – 201 3
17 46

Exposições
de
fotografias e
objetos
santanenses

Festival Sertanejo

Apresentação
de Folia de
Reis

Banda Lex Luthor

Anuncie no jornal O POPULAR
Distribuição Gratuita
Apresentação do Grupo Seresta
de Santana no Coreto
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Motocross de Turvolândia é sucesso absoluto
Confira abaixo algumas fotos que comprovam o movimento do evento:

Rua Walter
Garcia
Domingues em
Turvolândia é
recuperada
As obras de revitalização da Rua
Walt er Garci a Domingues, em
Turvolândia, iniciadas no final de
setembro já estão concluídas.
Galerias, bo cas de l obo, gui as e
sarjetas foram construídas e o novo
pavi mento ganho u reforço de
sustentação com pedras, para ganho na
du rabil idade
da
vi a.
A nova calçada vai melhorar a circulação
de pedestres e veículos. Uma vez que
esta ru a vinha cau sando grandes
transtornos à população. Outra obra
reali zada no t recho urbano, foi à
colocação de uma galeria pluvial a fim
de evitar enchentes na Rua Ildefonso
Ventura de Carvalho e rompimento do
novo calçamento.

Rua Walter Garcia Domingues
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Homenagem ao Dia das Crianças em Turvolândia
A Escola Municipal Padre Chiquito, de
Turvolândia, com o apoio de todos os
funcionários, realizou as festividades em
comemoração ao Dia das Crianças.

Ao longo da semana do Dia das
Crianças, elas participaram de uma vasta
programação com muitas brincadeiras e
várias atividades, valorizando o

conhecimento e a socialização das
crianças.
Na sexta-feira, dia 11, a escola contou
com a presença de vários brinquedos

infláveis para garantir a diversão das crianças,
em seguida foi distribuído lanches, picolés,
balas e o sorteio de duas bicicletas. O prefeito
Elivelto Carvalho conferiu de perto a

satisfação e a alegria dos alunos. Para
Elivelto, “O sorriso de uma criança não tem
preço, e é nossa obrigação promover o bem
estar de nossos pequenos”

Atividades em comemoração ao Dia das Crianças em Turvolândia

Prefeitura de Turvolândia
adquire dois novos veículos
A Prefeitura de Turvolândia, por meio das Secretarias de Assistência
Social e Educação, adquiriu, com recursos próprios, mais dois veículos
novos com disponibilidade para o transporte de 05 pessoas com o
motorista.
De acordo com o setor de almoxarifado, esses veículos vêm de encontro
às necessidades de atendimento da população. Desta forma, a Prefeitura
cada vez mais vai confirmando o compromisso com a polução, de servila de maneira mais confortável possível. Os veículos serão utilizados
para atender as demandas dessas Secretarias.

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

Biblioteca Lúcia Tereza
Flausino de Turvolândia
está em novas instalações
No dia 21 de outubro, a Secretaria de
Educação de Turvolândia inaugurou a
Biblioteca Municipal Lúcia Tereza
Flausino em um novo endereço. O
espaço oferece um ambiente confortável,
com recepção , cantinho da leit ura
infantil e sala de leitura.
O prédio estava desativo e
foi

readaptado para receber a logística da
biblioteca.
Com o objetivo de oferecer um espaço
diferenciado que estimule o interesse do
aluno pela leitura, a biblioteca será aberta
de segunda à sexta-feira sempre das 10h da
manhã até às 18h. O endereço é: Avenida
Coronel Quincas Martins, Centro.

Novas instalações da
Biblioteca Lúcia Tereza
Flausino

