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Silvianópolis comemora 268 anos
de fundação com uma grande festa
Resultado das Eleições para Presidente no País,
no Estado e em Pouso Alegre, Silvianópolis,
Turvolândia, São João da Mata, Espírito
Santo do Dourado, Poço Fundo e Careaçu

Público do show de Caio César e
Diego e uma grande queima
de fogos para comemorar o
aniversário de Silvianópolis
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Prefeitura reedita o livro “Catas”, que conta a
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Silvianópolis comemora Dia do
Professor com jantar dançante
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Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:

Grupo Ipê Materiais de Construção
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Unimed
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Serpram
Nipomed
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Semana da Criança em
Silvianópolis
Foi com grande alegria e entusiasmo
que a P refeitura de Sil vianópol is,
j u nt ament e co m a Secret ari a de
Educação comemoraram a Semana da
Cri ança na ci dade. O P refei t o
Benedito Porfírio Borges parabeniza
as
di ret o ras,
su pervi so ras,

professoras e serviçais pela brilhante
participação. Também parabeniza a
Secretária de Educação, Lucielly pela
i ni ci at i va. “Às nossas crianças motivo de todo nosso compromisso sinceros votos de felicidades” frisa o
Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde de Silvianópolis realiza
caminhada de conscientização sobre câncer de mama
Foi realizada no dia 11 de outubro, uma
caminhada em Silvianópolis para
conscientização sobre o câncer de mama,
saindo do Posto de Saúde do Morro até a

Praça do Coreto. Houve palestras,
explicações sobre o autoexame e um
belíssimo depoimento da professora Nany
Beraldo. A Secretaria de Saúde

disponibilizará exames e consultas para
todas as mulheres acima de 40 anos no
ESF Santa Águeda. A Prefeitura agradece
a todos os envolvidos nessa bonita ação.

Semana da
Criança no
Cisempa

Silvianópolis comemora Dia do
Professor com jantar dançante
Foi com muito carinho que a Prefeitura
de Silvianópolis, em parceria com a
Secretaria de Educação, presenteou os
pro fesso res da Rede Muni cipal de
Ensino com um jantar dançante no
Restaurante da Mágda e contou com

som ao vivo da dupla Cauê e Thobias.
“Parabéns aos nossos professores pela
dedicação e obrigado por ensinar nossas
crianças e torná-las pessoas melhores a
cada dia. Nosso eterno agradecimento”,
diz a Secretária de Educação, Lucielly.

Caminhada de
conscientização
sobre câncer
de mama

CRAS de Silvianópolis começa confeccionar
enfeites de Natal com garrafas Pet
No dia 14 de outubro, no CRAS Silviano
Brandão de Silvianópolis, começou a
preparação da decoração para o Natal. Os
enfeites serão confeccionados com

garrafas PET, portanto a Prefeitura convida
a todos para se unirem na organização de
um Natal mais bonito nas ruas. “Venham
participar, tragam garrafas, sua ajuda e

também a dos seus amigos e familiares!
As atividades acontecerão todos os dias
a partir das 14 horas no CRAS”, diz\o
Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Jantar em
homanagem aos
Professores

Início da
preparação dos
enfeites de Natal
com garrafas pet

Prefeito e Secretário de Obras visitam
Presidente da XCMG em Pouso Alegre
O Prefeito de
Silvianópolis Benedito
Porfírio Borges e o
Secretário de Obras
Boaventura de Carvalho,
visitaram no dia 16 de
outubro, as instalações da
fábrica XCMG, em Pouso
Alegre. Esta foi uma visita
ao Presidente da Empresa
para futuras parcerias.

Atenção Idosos de Silvianópolis
Faça sua Carteira SINDPASSE - Para você
viajar de graça e viver grandes momentos
Idosos maiores de 65 anos e pessoas
com deficiência, ambos com renda individual inferior a dois salários mínimos,
tem o direito de viajar de graça para
qualquer município mineiro com a
carteira SINDPASSE. Procure o CRAS
Silviano Brandão de Silvianópolis e

provi denci e a su a, é só levar os
documentos: CPF, RG, uma conta de luz
ou água, uma foto 3x4, se trabalhar
carteira de trabalho ou holerite ou carnê
de INSS, se aposentado qualquer carta
que tenha recebido do INSS com número
do benefício.

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

Mais um Encontro de Gestantes no CRAS de Silvianópolis. O
bate papo do último encontro foi sobre os sentimentos quando
descobre a gravidez e também sobre amamentação.
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Dia
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
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Outubro
Novembro
Dezembro
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10
10
10
12
10
10
11
10
10
10
10
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Secretaria Municipal de Saúde de Silvianópolis
realiza Dia de Saúde nos Bairros Cachoeira e Sítio
No dia 22 de outubro, aconteceu mais
um Dia de Saú de, no bai rro rural
Cachoeira em Silvianópolis na casa do
Agente de Saúde Matuzalem- com a
presença de enfermei ras e a
nutricionista Verônica que orientou a
popul ação com dicas nutricionais,
pri ncipalmente ao s di abéti co s e
também teve a participação no mesmo
bairro dos profissionais do ESF que

foram Bianca, Veronica, Marcilene,
Hel enice e Mat u zalém. Estavam
presentes também o mot orista da
equipe, Osmar, a Secretária Municipal
de Saúde, Cláudia Muniz e o prefeito
Benedito Porfírio Borges, que agradece
i mensament e a acol hi da da Sra.
Ivandete Alvarenga e seus familiares e
a presença de todos os presentes do
bairro.

Já no dia 24 de outubro, foi no bairro
do Sítio, o Dia de Saúde da equipe do
ESF Santa Águeda, com a presença das
segui ntes profissionais: Lucréci a,
Helenice, Bianca e a Dra.Bárbara. Esteve
presente também a Secretária de Saúde
Cláudia e o Prefeito Benedito Porfírio
Borges que também agradece a toda
população do bairro, que compareceu
em grande número ao local.
Dia de Saúde
no Bairro
Cachoeira

Dia de Saúde
no Bairro do
Sítio

Encontro da Terceira Idade sobre auto estima
no CRAS de Silvianópolis
Na tarde do dia 21 de outubro, foi
feit o na sede do CRAS Sil vi ano
Brandão em Silvianópolis mais um
enco nt ro da t ercei ra i dade, cu j o
assunto foi sobre a auto estima, com a

participação da psicóloga Ana Carolina, também foi lido um belíssimo
poema por Dona Dilce Peixoto e no
encerrament o ho u ve u m chá co m
biscoitinhos e bolachas.

Encontro da
Terceira da
Idade no
CRAS

Prefeito de Silvianópolis
concede entrevista sobre
meio ambiente para três
estudantes da Rede Estadual
O Prefeito de
Silvianópolis recebeu
no dia 16 de outubro,
três alunas da Escola
Estadual Magalhães
Carneiro, que são
Daiara, Iara e Jéssica,
para uma gratificante
entrevista sobre o meio
ambiente,
principalmente sobre o
uso racional da água.

Cozinha da Escola Municipal
Silviano Brandão em
Silvianópolis é inaugurada

Cozinha
nova e
início
da
quadra

Foi inaugurada no mês de
outubro, a cozinha da Escola
Municipal Silviano Brandão.
Tudo feito com muito carinho
para oferecer uma alimentação
cada vez melhor para as
crianças. “Obrigado a todos
que acreditam no trabalho
dessa admi nistração. Em
breve estaremos entregando
mais uma obra: Quadra para
Educação Física (que teve a
obra iniciada no dia 27 de
outubro) das nossas crianças
que estão se sentindo muito
a vontade na nova estrutura
do refeitório e cozinha da E.M.
Silviano Brandão. Parabéns
aos envolvidos e
Secretaria
da
Educação
e
o u t r o s
r e sp o n s á ve i s
pelo feit o que
fi cou not a 1 0”
co memora
o
Prefeito Benedito
Porfírio Borges.
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Prefeitura reedita o livro “Catas”, que conta a
história da descoberta do ouro nas terras de Santana

As comemorações do aniversário de
Santana tèm continuidade durante o mês
de novembro. No dia 21, será feito o
lançamento do livro “Catas”, de Amadeu
de Queiros, reeditado pela Prefeitura de
Silvianópolis . Apublicação do livro, uma
obra rara, era um desejo latente do
prefeito Benedito Porfírio desde que
assumiu a Prefeitura. Parabéns prefeito
pela sua preocupação com a preservação
da memó ria na so ciedade do
esquecimento e do efêmero.
A primeira edição do livro foi feita em
1956 pela Imprensa Oficial de Minas
Gerais, um ano depois da morte do autor,
que é pousoalegrense.
No decorrer do mês publico mais
informações sobre a obra no facebook e
o lançamento de um concurso sobre o
livro para o próximo ano.
Fui responsável pela edição do livro trabalho voluntário de muito gosto.

“Ao reeditar o livro e oferecê-lo à
cidade como presente pelos 268 anos
de su a fundação, a Prefeitu ra de
Silvianópolis resgata o que há de mais
importante para a preservação da
ident idade cu ltural de um povo: a
história.”
Veja trecho da apresentação do livro
“Catas”, feito pelo querido santanense,
Luiz Francisco Pereira, jornalista e
assessor de imprensa da Prefeitura de
Salvador. Ele estará presente no
lançamento do livro.
“A narrativa limita-se à mineração no
Arraial de Santana porque essa foi a mais
intensa e produtiva da região, e também
porque naquele lugar ocorreram, ao
mesmo tempo, as primeiras contendas
políticas e pessoais entre paulistas e
mi nei ros, por mo tivo das di visas
demarcadas pelo rio Sapucaí, entre as
duas Capitanias. E esses acontecimentos

constituem o assunto principal deste
romance, onde foram reproduzidos com
a possí vel exati dão hist órica e
geográfica.”
Trecho de “Nota Prêambulo”, escrita
pelo autor do livro, Amadeu de Queiróz
”VERÍSSIMO JOÃO correu com o
pensamento as distâncias, lançou um
longo olhar por toda a cordilheira - do
Coroado ao Pico Agudo - sondou o
fundo do vale e, concentrando na mente
a vastíssima paisagem, concluiu:
- O ouro deve de estar neste monte.”
Trecho do livro “Catas”
Fo tos: Lago dos Bandeirant es
(Tanque), Serra do Coroado e a Cruz
Pedra, feita com pedras sobrepostas
pelos bandeirantes, localizada no topo
da Serra.

Já na sexta-feira, dia 31, com a participação
do locutor Fernando Augusto, houve o
show do cantor Tobias Fernandes. Mas
o ponto alto da festa, foi no dia 1º de
novembro, sábado, quando a dupla
sertaneja, Caio César e Diego arrastou

Durante o mês de outubro houve uma intensa campanha para as mulheres
se prevenirem contra o câncer de mama em Silvianópolis. E agora, em
novembro, o alvo são os homens. O objetivo do “Novembro Azul” é
alertar os homens quanto ao câncer de próstata.

Programa Antitabagismo
em Silvianópolis

Ana Maria Beraldo
Jornalista

Silvianópolis comemora 268 anos
de fundação com uma grande festa
A Prefeitura de Silvianópolis preparou
uma grande festa para comemorar o
aniversário de 268 anos de fundação da
cidade. A festa teve início no dia 30 de
outubro, dia do aniversário e feriado municipal, com uma missa em Ação de Graças,
na igreja matriz às 17h.

Novembro Azul - Silvianópolis

uma multidão na Praça Central, atrás da
igreja, para presenciarum belíssimo espetáculo.
O prefeito Benedito Porfírio Borges
ficou satisfeito com a realização da festa
e aproveita para agradecer a todos os
colaboradores que ajudaram na realização
deste importante evento que ficará
gravado na história do município.

Para parar de fumar, venha fazer parte
do programa antitabagismo existente no
ESF Santa Águeda em Silvianópolis. No
dia 04 de novembro, teve início de uma
segunda turma. O tratamento inclui
apoio psicológico, atendimento médico

e educativo, medicamentos, adesivos,
prevenção.
O t abagismo é consi derado pela
Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte EVITÁVEL no
mundo. Participe...Cuide de sua saúde...

Turvolândia ganha
agência do SICOOB
Foi inaugurada no
centro de Turvolândia
no dia 17 de outubro a
27 ª agência
do
SICOOB.
O Presidente, Regional do SICOOB de
São Gonçalo do
Sapucaí Ivan Lemos
Brandão, disse que o
SICOOB vai fazer a
diferença na economia
do município.
“Não queremos competir com nem uma
agência já instalada em Turvolândia,
mas queremos ser o melhor para a
cidade, melhor no atendimento, melhor
na participação, neste sistema que o
associado é dono de seus negócios,
estamos trazendo um sistema parceiro,
para toda a comunidade, este é um bem
que Turvolândia passa ter.”
O Sr° João Emygdio Gonçalves –
Diretor Presidente da COOPAMA,

também fez uma breve colocação, dando
seu apoio a nova instituição que passa
a funcionar em Turvolândia, também
falou dos privilégios que é fazer parte
de uma cooperativa.
“Quando vo cês pensarem no
SICOOB, não pensem em um simples
banco. Pensem em uma Cooperativa de
Crédito, faz tudo que um banco faz, mas
faz mui to
mai s porque
é
cooperativismo”.

Show de Caio César e Diego e a multidão que foram prestigiá-los

Rodízio ou racionamento de água já
atinge 26 cidades no Sul de Minas e entre
elas está Espírito Santo do Dourado
Em São Gonçalo do Sapucaí, moradores relatam ficarem dias sem água. Pelo
menos oito municípios declararam estar oficialmente em racionamento.
Pelo menos 26 cidades do Sul de Minas
têm enfrentado problemas para garantir o
abastecimento de água. Parte delas é atendida
pela Companhia de Saneamento Básico de
Minas Ferais (Copasa). É o que acontece em
São Gonçalo do Sapucaí, onde a empresa
realiza rodízio na tentativa de atender todos
os bairros e novos poços artesianos foram
perfurados.
Em setembro, alguns bairros de São
Gonçalo do Sapucaí chegaram a ficar cinco
dias sem água. Passado um mês, moradores
dizem que o desabastecimento persiste.
“Disseram que não é racionamento, mas nos

deixaram praticamente uma semana sem
água”, relatou a técnica de enfermagem Elizeti
Silveira Fernandes, que mora no Bairro
Bárbara Heliodora.
Outras 10 cidades atendidas pela
concessionária passam pela mesma situação.
A vazão cada vez mais baixa dos mananciais
tem aumentado a preocupação dos
moradores e as prefeituras declararam estado
de alerta. O rodízio no abastecimento se tornou
medida comum.
Nos municípios que não são atendidos
pela Copasa, sete também começaram a fazer
rodízio de água. Em Carmos de Minas, a

distribuição fica suspensa diariamente entre
12he 17he durante amadrugada. Em Córrego
do Bom Jesus, o abastecimento é cortado
pelo menos duas vezes por semana em
horários específicos. Dom Viçoso, Espírito
Santo do Dourado, Luminárias, Marmelópolis
e Olímpio Noronha cortam o fornecimento de
água em determinados períodos todos os dias.
Já Aguanil, Bom Sucesso, Conceição das
Pedras, Consolação, Monte Sião,
Nepomuceno, Passa Quatro e Campo Belo
declararam oficialmente que estão em
racionamento.
Fonte:G1/Suldeminas -17/10/2014

Resultado Eleições Presidenciáveis - 2014 - 2º Turno
Eleitorados
Brasil - 142.822.046
Minas Gerais - 15.236.578
Pouso Alegre - 97.472
Silvianópolis – 4.741
Turvolândia – 3.968
São João da Mata – 2.789 Esp. Santo do Dourado - 4.235

Turvolândia
Dilma - 1.593
Aécio - 1.437
Abstenção - 801
Brancos - 41
Nulos - 96

Brasil
Dilma - 54.501.118
Aécio - 51.041.155
Abstenção - 30.137.479
Brancos - 1.921.819
Nulos - 5.219.787

Minas Gerais
Dilma - 5.979.422
Aécio - 5.428.821
Abstenção - 3.225.049
Brancos -176.025
Nulos - 427.782

Pouso Alegre
Dilma - 29.353
Aécio - 47.029
Abstenção - 17.231
Brancos - 1.068
Nulos - 2.793

Silvianópolis
Dilma - 1.317
Aécio - 2.468
Abstenção - 816
Brancos -43
Nulos - 97

São João da Mata
Dilma - 882
Aécio - 1.339
Abstenção - 484
Brancos - 30
Nulos - 54

Espírito Santo do Dourado
Dilma - 1.053
Aécio - 2.491
Abstenção - 540
Brancos - 55
Nulos - 96

Poço Fundo
Dilma - 5.407
Aécio - 4.824
Abstenção - 1.989
Brancos - 147
Nulos - 238

Careaçu
Dilma - 1.665
Aécio - 2.223
Abstenção - 906
Brancos - 30
Nulos - 74

