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Políticos de Silvianópolis se encontram com Deputado
Estadual Marques em Belo Horizonte em busca de recursos
para reforma do campo de futebol do Bairro do Morro
Alunos da Rede Municipal
de Ensino de Silvianópolis
ganham Ovos de Páscoa
Prefeito Dito
da Farmácia
entregando
os Ovos de
Páscoa

Alessandro, Luizinho Zote, Dito da Farmácia com o Deputado Marques em Belo Horizonte
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Professor Paulo Beraldo
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Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:

Grupo Ipê Materiais de Construção

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

Laje
convencional
e Laje
treliçada

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

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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Silvianópolis comemora mais uma conquista
para a Educação na cidade que é a chegada
de dois ônibus para o transporte escolar
Chegaram na cidade dois ônibus, “os
amarelinhos escolares”. Através do
Programa “Caminhos da Escola” do
Governo Federal e o fundamental apoio
do Deputado Federal Odair Cunha, o
empenho da equipe do Governo Municipal, foi atualizado em 2013 o cadastro de
informações esco lares junto ao
Ministério da Educação onde foram
expostas as principais necessidades
para melhorar a educação do município,
dentre elas a melhoria de transporte escolar com mais ônibus para transportar
com dignidade e segurança os alunos.

“O resultado está aí” diz a Secretária de
Educação Luci ely e acrescenta
“Estamos vendo! E ainda vem mais. Uma
grande conquista para a Educação de
Silvianópolis. Chegaram os ônibus. Essa
conquista para os alunos foi através do
PAR- Plano de Ações Articuladas que a
Secretaria de Educação fez questão de
atualizar o cadastro no ano de 2013,
co lo cando
no ssas
pri nci pais
necessidades como: ônibus, a creche da
Unidade Prôinfância, que em breve
estaremos iniciando, mobiliários novos
para as nossas escolas. Tudo isso para

Homenagem ao Professor
Paulo Beraldo

garantir uma educação de qualidade para
nossas crianças e jovens, que com
certeza merecem o melhor!!!!! Eu, Luciely
Daianne da Sil va Barro so, co mo
Secretária de Educação gostaria de
agradecer a todos que confiaram no meu
trabalho, principalmente o Prefeito Dito
e o Vice Alessandro e dizer que isso é só
o começo de muitas outras ações que
tenho objetivo de realizar em prol dos
nossos alunos. Parabéns Silvianópolis
por esse presente tão maravilhoso e
vamos trabalhar para os outros ônibus
que virão se Deus quiser!”

Prefeitos de Silvianópolis e de
Pouso Alegre se encontram para
tratar de diversos assuntos

Ônibus do
transporte
escolar de
Silvianópolis

Prefeito de Silvianópolis recebe das mãos da
Presidenta Dilma o caminhão basculante do PAC2
O prefeito de Silvinaópolis, Benedito
Porfírio Borges, esteve em Contagem,
no mês de abril, onde recebeu das mãos
da Presi denta Di lma o caminhão
Basculante do Programa PAC2, através

Diz o escritor Rubens Alves: “Ensinar é um exercício de imortalidade. De
alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o
mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais...”
E você ,Paulo Beraldo, professor-mestre, ficará encantado para sempre.
Você nos fez herdeiros de um rico legado - do latim legatus, como diria você
em suas aulas - o legado do saber, que é inestimável.
O espaço que sua ausência deixa em Silvianópolis não mais será preenchido
com qualidade idêntica. Será sempre insuperável e insubstituível!
Esteja em paz!
Uma homenagem da Prefeitura de Silvianópolis

do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento- MAPA, do Governo
Federal. “Assim damos continuidade ao
processo de melhoria dos equipamentos
da Prefei tura para prestar serviços

públicos com qualidade para nossa
população e melhorar as condições de
trabalho dos servido res com
equipament os mo dernos e mais
seguros” comemora o prefeito.

O prefeito de Silvianópolis,
Benedito Porfírio Borges, e o
Prefeito de Pouso Alegre,
Agnaldo Perugini, se
encontraram no Gabinete do
Prefeito em Pouso Alegre para
tratar de assuntos muitos
importantes para a
administração. Entre os
diversos assuntos podemos
citar: (FUNASA)casas
populares; Creche Municipal,
empregos, entre outros.

Políticos de Silvianópolis se
encontram com Deputado
Estadual Marques
em Belo Horizonte
O P refei t o de Si l vi naó po l i s,
Benedito Porfírio Borges, o Viceprefei t o Al essandro , o vereado r
Lu i zi nho Zo t e e o Depu t ado
Marqu es(ex-j o gado r do At l ét i co

Mi nei ro) se enco nt ram em Bel o
Ho rizonte para tratar de assu nt os
importantes para o município, entre
eles, a reforma do campo de futebol
do bairro do Morro.

Prefeito Dito da
Farmácia e o Viceprefeito
Alessandro e o
Prefeito recebendo
o Caminhão da
Presidenta da
Dilma

Prefeito de Silvianópolis participa de encontro
com Fernando Pimentel em Varginha

Fernando Pimentel em Varginha,
onde o prefeito de Silvianópolis Dito
da Farmácia esteve presente

Alessandro, Luizinho Zote, Dito da Farmácia com o Deputado Marques em BH

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
O Prefeito de Silvinaópolis participou de um encontro, em Varginha,
com Fernando Damata Pimentel, então Ministro do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior do Brasil, quando diversos assuntos foram
abordados para o desenvolvimento dos municípios.
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10
10
10
10
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Praça Luiz Gianini em Espírito
Santo do Dourado será reformada
A Praça Luiz Gianini, em Espírito
Santo do Dourado, será reformada. O
governador Alberto Pinto Coelho (PP)
aut orizo u, no dia 1 4 de abril , o
pagamento da emenda parlamentar do
deputado Carlos Mosconi para a obra.
Foi liberada a primeira parcela de R$35
mil. O valor total é de R$50 mil.
De acordo com Mosconi, a praça é
uma das mais importantes da cidade.
“A revi t al ização do l ugar é uma

solicitação antiga dos moradores. A
praça fica em frente à Prefeitura e é um
dos cartões-postais do município”,
disse.
O local tem uma área de 520 m². O
convênio com o Governo de Minas foi
assinado pelo prefeito Benedito Pereira
de Mato s no dia 4 de dezembro e
publicado no “Minas Gerais” no dia 6.
Cerca de cinco mil moradores serão
beneficiados com a obra.

Prefeito Ditinho
com o
Deputado
Carlos Mosconi

Jogo de Futsal na Quadra
Municipal Padre Chiquito
em Turvolândia

No dia 12 de abril, aconteceu mais um grande jogo na quadra municipal Padre
Chiquito, em Turvolândia, que contou com a participação das equipes de
Turvolândia, Divisa Nova, Douradinho e São Gonçalo do Sapucaí.
(Masculino e Feminino.)

Quadra da Escola Municipal
Rosa Alvim em São João da
Mata começa a ser construída

No final do mês de abril, a Prefeitura de São João da Mata começou a construção
da quadra esportiva viabilizada através do Deputado Federal Renzo Braz na
Escola Municipal Rosa Alvim.

Encanamentos com mais de 70 anos são trocados em
Silvianópolis para melhorar o abastecimento de água
A Prefeitura de Silvianópolis está
trocando encanamentos que
comprometem o abastecimento de
água, que possuem mais de 70 anos,
dentro de suas possibilidades
orçamentárias.
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Parceria entre Polícia Civil e Prefeitura de
Silvianópolis agora faz inspeção de veículos na cidade
Antes, as pessoas tinham que ir a Pouso Alegre para conseguir esse serviço
A Prefeitura de Silvianópolis e a Polícia Civil,
desde o início de 2013, fazem a vistoria para
inspeção de veículos no município mesmo, no
pátio da Secretaria de Obras. O objetivo principal
desta parceria é acabar com a necessidade dos
moradores de Silvianópolis e região terem que ir a
Pouso Alegre para obter este serviço. É importante
que no dia da vistoria as pessoas levem todos os
documentos necessários para a realização da
inspeção.

Prefeito de Silvianópolis
participa de reunião com a
Secretária Nacional de Habitação
para tratar sobre recursos dos
programas “Minha Casa, Minha
Vida” e PNHR(Habitação Rural)
para o seu município
No dia 22 de abril, no Ministério Das Cidades, o Deputado Federal, Odair Cunha
se reuniu com a Secretária
Nacional de Habitação,
Inês Magalhães, para tratar
da liberação de recursos do
programa “Minha Casa,
Minha Vida” e cadastro no
Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR).
Participaram deste encontro
a prefeita Silvia de
Paraisópolis, o prefeito
Benedito Porfírio Borges de
Silvianópolis e o prefeito
Kiki da de Natércia.

Vistoria em Silvianópolis

Cemitério de Silvianópolis é restaurado

Grupo Seresta Santana
de Silvianópolis se apresenta
em importante evento em
Campos do Jordão-SP
O pre fe i t o Be ne di t o P o r fí r i o
Bo rg es es t ev e pr est i g i an do o
en co nt r o mu s i c al na Co nc ha
Acústica da bonit a cidade de Cam-

po s de Jo rdã o - SP. O p ref ei t o
agradece a oportu nidade e ao Grupo
Seresta Santana de participar de tão
important e evento.

O cemitério de Silvinópolis foi restaurado, recebendo pintura da capela, também os encanamentos de
água foram ampliados e novas torneiras foram instaladas em várias ruas.

Grupo Seresta Santana
durante apresentação
em Campos do Joirdão
e com o prefeito durante
a viagem

Alunos da Rede Municipal de Ensino de
Silvianópolis ganham Ovos de Páscoa
O prefeito de
Silvianópolis,
Benedito Porfírio
Borges, a
Secretária de
Educação, Luciely
e a Diretora Lila
Camargo(Tia Lila)
entregaram ovos
de Páscoa nas
escolas
municipais. “Foi
apresentado pelas
crianças um
teatrinho sobre a
fábrica de
chocolates.
Compromisso com
a educação,”
ressalta Luciely.

Agradecimento – Departamento
de Esportes – Silvianópolis

Prefeitura de Silvianópolis busca possibilidade
de convênio com Clínica de Itapeva-MG

O prefeito de Silvianópolis, Benedito Porfírio Borges, a Secretária da Assistência Social, Daniele Alves, a Secretária da
Saúde, Cláudia Muniz se reuniram com o pastor Manolo, Presidente do Conselho Municipal anti-drogas de Itapeva-MG
para discutirem a possibilidade de um convênio entre a Prefeitura e a Clínica daquela cidade.

Divulgue sua empresa no jornal “O POPULAR” - Distribuição Gratuita
em Silvianópolis, São João da Mata, Espírito Santo do Dourado e Turvolândia.

O Departamento de Esporte de Silvianópolis agradece a todos os
colaboradores que ajudaram no sucesso da realização dos eventos
feitos pela Prefeitura, SESI, FIEMG e EPTV, que foram a Circuito de
Corrida de Rua e o Sacode Praça no final do mês de março.

