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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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Associação de Produtores
de Leite de Silvianópolis

Encontro de gestantes no CRAS em
Silvianópolis fala sobre saúde bucal
Foi realizado no início de junho na atual
sede do CRAS Silviano Brandão em
Sivianópolis, o primeiro Encontro de
Gestantes promovido pela Secretaria de
Ação Social. Neste encontro todas as
futuras mães ouviram palestras, fizeram

outras atividades e também saborearam
um delicioso café. E no dia 16 de junho,
na sede do CRAS, aconteceu uma
palestra proferida pela Dra. Lucia Helena,
sobre saúde bucal da gestante. Estas
palestras são uma parceria da Prefeitura (

Secretarias de Saúde e Ação social ) e o
Governo de Minas ( Rede Cegonha e
Mães de Minas ), que também oferecem
consultas odontológicas e exames prénatais de qualidade. A enfermeira Dra.
Emília, também participou da palestra.

Sob supervisão do Gerente Regional
da Emater-Silvianópolis, Daniel de
Oliveira, realizou-se um encontro para
discut ir a construção de uma sede

própria para esta associação, juntamente
com os senhores Dito Honorato, José
Mauro Martins e o Prefeito Benedito
Porfírio Borges.

Encontro para
construção da
Sede da
Associação dos
Produtores de
Leite

Encontro de
Gestantes no
CRAS

Capacitação em Tricô
no CRAS de Silvianópolis
Está sendo realizado na sede do CRAS
Silviano Brandão em Silvianópolis, todas as
quartas e sextas feiras, às 14h, um curso de

capacitação em tricô, com a professora Dona
Adélia de Castro, que gentilmente e em caráter
voluntário está ministrando estas aulas

“A preservação da memória na sociedade do esquecimento”
A Prefeitura de Silvianópolis irá
reeditar o livro “Catas”, de autoria de
Amadeu de Queiróz, editado em 1956
pela Imprensa Oficial de Minas Gerais.
O livro retrata fragmentos da história do
ciclo do ouro na região de Santana. O

lançamento do livro está previsto para a
Festa da Cidade, em outubro deste ano.
Os direitos autorais foram gentilmente
cedidos pelos familiares de Amadeu.
A Prefeitura recebeu o livro original - uma
raridade – doado pelo advogado Sérgio

Oliveira, esposo da santanense Eliana Mara
Silva Oliveira e pai da Ana Carolina Oliveira,
psicóloga da Prefeitura de Silvianópolis.
“Muito
obrigado,
Sérgio!
O livro será digitado respeitando agrafia original,” diz o prefeito Benedito Porfírio Borges.

Dona Adélia
ensinado Tricô
no CRAS

Entrega do Livro
“Catas” na
Prefeitura

Projeto sobre o Meio Ambiente no CIEMSA se
encerra com palestra de Sinézio Santos Júnior
O encerramento do Projeto sobre o Meio
Ambiente no CIEMSA contou com a
participação do palestrante Sinézio Santos
Júnior que proferiu uma palestra sobre a
importância do uso consciente dos
recursos naturais, ensinando as crianças

a preservarem a natureza. “Os nossos
sinceros agradecimentos, da Prefeitura e
da Secretaria Municipal de Educação pela
sua valiosa contribuição. Temos a certeza
que nossas crianças aprenderam muito
com você, Juninho e também aconteceram

várias apresentações preparadas com
muito carinho pelas professoras e seus
alunos. Parabéns toda a equipe do
CIEMSA pelo empenho com que
desenvolvem seus trabalhos” conclui o
Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Encerramento
do Projeto do
Meio
Ambiente do
CIIEMSA

Prefeito de Silvianópolis visita
Gonçalves para tratar de
assuntos culturais
Vi s i t an do a bo ni t a ci dade de
Go n çal v es,
o
pref ei t o
de
Si lvi anó po l is, Benedi t o Po rfíri o
Bo r ges e nco nt ro u - se co m a
Secretária de Cultura e o vice prefeito
daqu el a ci dade, para t rat arem de
assunt os, tai s como : vi nda de um

grupo cultural ( terno de congadas )
para abrilhantar a Festa do Rosário e
a possibilidade de criação de outros
eve nt o s
em
Si l vi a nó po l i s.
Nesta visita, o prefeito, fez questão
de vi si t ar em su a resi d ênci a , o
querido e bondoso Padre Zezinho.

Visita em
Gonçalves

Silvianópolis e Turvolândia conseguem
49 casas através do Programa PNHR
Uma parceria entre o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Silvianópolis e
a Prefeitura de Silvianópolis viabilizou a
construção de 49 casas rurais na cidade
e em Turvolândia, através do sistema

PNHR ( Programa Nacional de Habitação
Rural ), do Governo Federal, com
li beração de recursos da Cai xa
Econômica Federal. Houve uma bonita
confraternização na sede do Parque de

Exposições, com a presença de várias
autoridades. A Prefeitura deseja a todos
mu tuário s benefi ciados muit as
felicidades no novo lar e agradece as
autoridades presentes.
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Iluminação Pública
Cemig - Silvianópolis

3
Dia Internacional do Meio Ambiente é comemorado em Silvianópolis
Realizou-se na tarde do dia 05 de junho,
pelas ruas de Silvianópolis uma bonita
manifestação das crianças e professoras,
com apoio do Departamento de Meio

No início de junho, o Prefeito de Silvianópoolis, Benedito Porfírio Borges e vários
outros da região encontraram-se com dirigentes da CEMIG, em Pouso Alegre,
para tratarem de assuntos relacionados à iluminação pública de suas cidades.

Festa do Padroeiro
em São João da Mata
Comemoração do
Dia Mundial do
Meio Ambiente

A festa do padroeiro São João Batista em
São João da Mata foi sucesso com grande
participação dos fiéis nas missas e também
da comunidade da zona rural. Os bingos,
shows e o bingão, muito animado e bem
organizado. “Em nome da comunidade de

minha cidade quero agradecer a todos que
colaboraram, participaram e animaram este
evento de grande importância.Que São
João Batista nos abençoe sempre”, diz
Anilton Mendes, Diretor de Marketing da
Prefeitura.

Turvolândia assina convênio com
a Copasa para cuidar da água
distribuída no município
No dia 03 de junho, o Prefeito de
Tu rvo lândi a E livelt o Carval ho
juntamente com o Vice-Prefeito Luiz
Carlos e o Assessor Jurídico Silvio José,
estiveram no escritório da COPASA na
cidade de Varginha, onde ele assinou o

convênio entre COPASA e o município
de Turvolândia. Para Elivelto, este feito
está sendo uma grande conquista do seu
Governo, o que vai garantir qualidade
de vida e água de qualidade a toda
população da cidade de seu município.

Assinatura
do convênio
em Varginha

Bandidos fazem quatro
pessoas reféns durante assalto
em Espírito Santo do Dourado
Quatro pessoas foram feitas reféns
durante um assalto a um sítio no dia
10 de junho na zona rural de Espírito
Santo do Dourado. Segundo
informações da Polícia Militar, as
vítimas foram trancadas em um
cômodo da casa enquanto três
homens armados e encapuzados

roubavam o local. As vítimas relataram
aos policiais que escutaram um
barulho de motor de caminhão no
local, o que pode evidenciar a
presença de um quarto suspeito. Ainda
conforme a PM, os suspeitos fugiram
levando dois tratores, uma
caminhonete e R$15 milem dinheiro.

Ambiente e Prefeitura, com o objetivo de
conscientizar a população da importância
de preservar o planeta, exatamente para
esta futura geração.

“Ter r a és o ma i s bo ni t o d o s
pl anet as ,
es tão
te
maltrata ndo po r dinhei ro ...” Bet o Gu e des
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Festa do Rosário de Silvianópolis, 234 anos de Tradição e Fé
É a festa do povo, feita pelo povo. Não é um espetáculo
para ser visto, mas sobretudo para ser compartilhado.
Fotos:Ana Beraldo

Silvianópolis esteve em festa de 27 a
29 de j unho, quando aconteceu a
culminância da Festa do Rosário de
Silvianópolis, que este ano completou a
sua 234ª edição. É a festa onde o lúdico,
a devoção, o moderno e o tradicional se
entrelaçam e promovem a interação de
todos: nativos, visitantes, congadeiros,
festeiros, camelôs. É a festa do povo,
feita pelo povo. Não é um espetáculo
para ser visto, mas sobretudo para ser
compartilhado.
O auge das comemorações é sempre
no sábado, neste ano, 28 de junho. As
festividades iniciaram-se ao amanhecer
com a Alvorada Festiva. Às 16h foi
realizado a “Subida do Reinado”, um
dos rituais mais belos da cultura popular do Sul de Minas, não só pela tradição
secular, mas pela sua magnitude.
O cortejo tem como figuras principais
o rei e a rainha e a guarda-coroa. O rei e
a rainha são representados na figura dos
festeiro s que, prot egi do s com

so mbrinhas, conduzem as co roas,
símbolos da Festa. Neste ano, o casal de
festeiros foi José dos Reis e sua esposa,
apoiados por uma comissão de apoio
voluntária que deu suporte à organização
do evento.
A gu arda-coroa, u m grupo de
“soldados” uniformizados e munidos de
espadas, tem como missão proteger as
coroas. Este ritual tem suas raízes nas
antigas lutas entre mouros e cristãos na
Idade Médi a. Est a representação
dramática foi introduzida no Brasil pelos
jesuítas com o objetivo de catequizar os
índios e escravos africanos, ressaltando
o poder da fé cristã.
Participaram também do ritual, as
congadas da cidade Nossa Senhora do
Rosário, São Benedito e a Congada Mirim
São Pedro e as congadas convidadas.
Co m seus batuques envo lventes,
gi ngados co reo grafados e cores
vibrantes, as congadas dão brilho ao
cortejo.

E, por o último, o povo, que participa
do cerimonial pelo prazer de festejar ou
pela religiosidade. Muitas pessoas
cumprem promessa neste dia.
O encerramento do cortejo é na Casa
da Sant a, onde as co roas ficam
guardadas até o dia seguint e. No
domingo, também às 16h, acontece
outro ritual complexo e emocionante lá
que é a transferência das coroas - dos
festeiros antigos para os novos – e, em
seguida, a descida do Reinado pelas
ruas da cidade com a participação das
congadas. As coroas são guardadas
sigilosamente na residência dos novos
festeiros até o Reinado do ano seguinte.
Os festeiros de 2015 são os irmãos
Raimundo Caninana e Rita Caninana.
No domingo, às 10h, foi realizada a
Missa Conga com a participação das
congadas. É o sincretismo religioso
unindo a Igreja Católica e os rituais de
origem africana.

PROERD em Silvianópolis: “Nossas crianças longe das drogas!”
Realizou-se com grande animação a
formatura das crianças no PROERD em
Sivianópolis. Uma ótima parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais. O Prefeito

Benedito Porfírio Borges agradece a
Secretária de Educação Luciely Daianne
da Sil va Barro so , a Di reto ra Lil a
Camargo, professoras e funcionárias
pela dedicação. Agradece também o

sargento Souza e demais Policiais
Militares e a Sargento Marilza pelo
i ncansável compro mi sso co m as
crianças. “Muito obrigado à todos”
frisa o Prefeito.

Para o prefeito de Silvianópolis,
Benedito Porfírio Borges, a Festa do
Rosário é o evento mais significativo do
Município. “Manter esta tradição viva
que sobrevive às custas de doações
requer a cooperação de todos: povo,
festeiro s, Associação e do poder
público. Demos todo o apoio - serviços
e financeiro - e continuaremos apoiando
durante os próximos anos de nossa
gestão. Parabéns aos festeiros e à
comissão pelo brilhantismo do evento”,
enfatizou.
História da festa
Segundo pesquisas da historiadora
Carlina de Morais Dutra, que também
era membro da Associação Nossa
Senhora do Rosário (faleceu em 2009), a
Festa foi fundada pelo padre Manoel
Negrão de Monte Carmelo, natural de
Guaratinguetá, SP. Para organizar os
festejos, ele criou a Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos
que, com o passar dos anos, passou a

ser denominada de Associação Nossa
Senhora do Rosário, em atividade até
hoje.
“Acredito que a finalidade dessas
irmandades era proteger o negro e
propi ci ar-lhe di verti mento s. Os
senhores de escravos fazi am
concessões aos escravos permitindo
que esses se alegrassem com suas
festas nas senzalas”, documentou a
historiadora.
Em suas pesquisas, a historiadora cita
um episó dio acontecido em 19 20,
quando o bispo da época, Dom Otávio
Chagas de Miranda, em visita à cidade
constatou que a Festa era muito profana
e que a Capela do Rosário estava em
péssi mo est ado de conservação.
Indignado, ordenou a demolição da
Igreja. Mas a população se rebelou e
nova capela foi construída, conhecida
hoje por Casa da Santa.
Ana Maria Beraldo
Jornalista

Primeiro Desfile de
Cavaleiros de Silvianópolis

Com o apoio da Comitiva dos Amigos e Prefeitura de Silvianópolis, realizou-se
no mês de junho, com a saída do Parque de Exposições e passando por várias
ruas da cidade, o Primeiro Desfile de Cavaleiros de Silvianópolis.
A Prefeitura agradece ao Dr. Júlio César Paiva e todos os seus colaboradores.

Melhoria na estrada
Silvianópolis – Careaçu

Formatura do
Proerd

Reforma da Creche do Bairro
do Morro em Silvianópolis
“Pintura da fachada
co ncl uída com
sucesso. Agora sim
podemos dizer que
parece
u ma
ambiente escolar,
colorido e cheio de
vi da!
Nossas
crianças merecem o
melhor, um espaço
aconchegante para
viver e convi ver.
Parabéns
a
C o o r d e n a do r a
Jacqueline e funcionárias da
Creche
pel o
t rabal ho
desenvolvido nesse ano. Vocês
também merecem o nosso
reconhecimento”, com essas
palavras, o prefei to de
Silvianópolis, Benedito e a
Secretária de Educação, Luciely
comemoram mais uma etapa da
reforma da Creche do Bairro do
Morro.

Dando co ntinu idade as
obras de melhori as na
estrada
que
li ga
Silvianópolis a Careaçu, a
Secretaria de Obras de
Silvianópolis conta com uma
equipe
completa
de
funcionários e máquinas, ou
seja,
duas
mot os
ni veladoras,
u ma
retro escavadeira, quat ro
caminhões caçambas e um
caminhão pipa.

Segunda Etapa do Curso
Primeiros Socorros em
Silvianópolis
Foi realizada no mês de junho, a segunda etapa do curso de primeiros socorros, no
Clube Literário e Recreativo de Silvianópolis, em parceria com o SENAR e a Secretaria
de Saúde, envolvendo Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros da Rede Municipal, Motoristas da Saúde e outros profissionais.

