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Prefeito de Silvianópolis e alguns Secretários
Municipais visitam Universidade Federal de Lavras
Telecentro de Silvianópolis entrega certificados
para os formandos em Computação e homenageia
três irmãos que dedicaram suas vidas a Educação

Prefeito Benedito Porfírio Borges com seu Secretariado na Universidade
Federal de Lavras(UFLA) que juntamente com o Professor Fraga visitaram
alguns projetos como o de coleta seletiva.

Solenidade de entrega dos Certificados dos Formandos do Telecentro
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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
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Posto de Coleta: Espírito Santo do Dourado
Rua Inácio de Alvarenga Lopes

Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade
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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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Encerramento das atividades da Creche
do Bairro do Morro em Silvianópolis

No dia 19 de dezembro, houve o encerramento das
aulas de inglês da escola CIEMSA com o professor Leonardo.

Silvianópolis continua com os
reparos nas estradas rurais
No dia 19 de
dezembro,
aconteceu em
Silvianópolis, o
encerramento das
atividades do ano
de 2014 na creche
do bairro do
Morro. O Prefeito
Benedito Porfírio
Borges agradece a
Secretária
Municipal de
Educação Luciely,
a Coordenadora
Jaqueline e as
demais
funcionárias pela
belíssima festa
para as crianças e
seus pais.

Continuam os reparos nas
estradas rurais de
Silvianópolis. O Prefeito
Benedito Porfírio Borges
agradece o trabalho dos
dedicados funcionários
Dílson Pascoal, Sr..Zé
Broquinha, Zé do Anjo e
seu filho Lucas e também
Adair Patroleiro, Ademir
Primo, Mirinho, Batista e o
Secretário André Mendes.
“Estes são os nossos
funcionários para as nossas
estradas rurais. Parabéns a
todos!” conclui o Prefeito
Benedito.

Secretaria Municipal de Educação de Silvianópolis realiza
formatura do pré-escolar no Ginásio Poliesportivo
No dia 17 de dezembro, acont eceu em
Silvianópolis a primeira Formatura dos Alunos da
Rede Municipal que foi no Poliesportivo no bairro
do Tanque, sendo a formatura das turmas do
prezinho da Escola Municipal Silviano Brandão. O
Prefeito Benedito Porfírio Borges parabeniza
primeiramente os formandos, seus familiares,
professo res, supervi so res, a Secretária de
Educação, Luciely e outros envolvidos por este
evento tão bonito.

Formatura dos alunos do 5º ano do ensino fundamental de Silvianópolis

Foi realizada na noite de 16 de dezembro, no Poliesportivo Municipal de Silvianópolis, a formatura do 5° ano do CIEMSA. “Parabéns aos alunos formandos e a seus familiares” diz a Secretária de
Educação, Luciely. “Foi realmente uma bela noite, agradeço a Secretária de Educação Luciely, a Diretora Lila Camargo, as supervisoras, professoras e todos os envolvidos na realização deste evento”
enfatiza o Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Grupo Idade Feliz de Silvianópolis visita Shopping em Pouso Alegre
No dia 10 de dezembro, o Grupo Idade Feliz de Silvianópolis visitou o Shopping Serra Sul em
Pouso Alegre. Esta é mais uma ação do CRAS Silviano Brandão nas comemorações de fim de ano.
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10
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Várias atrações animam virada
do ano em Turvolândia
Aconteceu no dia 31 de dezembro, na
Praça Dom Otavio pelo segundo ano
consecutivo o Réveillon Show da virada
promo vi do pel a Prefei tu ra de
Turvolândia para comemorar a chegada
de 2015. Neste ano foram três atrações
que passaram no palco em comemoração
ao ano novo. A abertura da noite de 31/
12 foi por conta da apresentação de Djs
Locais Dj Fill e Dj Alécio, em seguida foi
a vez da dupla Guilherme e Gustavo se

apresentarem em um show com muita
animação . A du pl a t ambém fez a
contagem regressiva para a chegada de
2015 e para comemorar o ano novo foi
preparada uma queima de fogos de oito
minutos exatamente à meia noite. Em
seguida o show prosseguiu até as duas
horas da manhã e após foi a vez da dupla
Victor e Mallu se apresentarem. Para
fechar as comemorações, Dj Fill e Dj
Raony se apresentaram.

Companhia de Reis de Silvianópolis se
apresenta no presépio da Praça do Coreto
no dia que é comemorado a chegada
dos três Reis Magos à gruta de Belém

Reveillon em
Turvolândia

Banda Rodeio anima Reveillon
de Espírito Santo do Dourado
O Reveillon de Espírito Santo do
Dourado esteve bastante animado. O
início da festa foi com o DJ SAMU,
arrepiando no repertó rio só com
su cesso s e depoi s hou ve o show

piroctécnico que marcou a chegada do
novo ano . Após a explosão dos fogos,
a Banda Rodeio, com um espetáculo
musical imperdível, preparado com muito
carinho, brindou o ano de 2015.

Reveillon em
Espírito
Santo do
Dourado

São João da Mata recebe
“Encontrão de Zumnba”

No dia 06 de dezembro
do ano passado,
aconteceu em São João
da Mata o Encontrão
de ZUMBA, onde
houve participação das
cidades de Poço Fundo
e São João da Mata,
além de
futebol,peteca,desfile e
homenagem a Re Leal
pela competência e
trabalho realizado na
cidade.
No dia 06 de janeiro, data em que se comemora a Epifania do Senhor, ou seja, a chegada dos três Reis Magos à gruta de
Belém, na qual tinha nascido o Menino Deus, a Companhia de Reis de Silvianópolis apresentou-se no presépio da praça do
Coreto e logo após foi servida uma janta na casa do Jonica e Nicinha. O Prefeito Benedito Porfírio Borges parabeniza a
todos os envolvidos neste evento de fé e cultura da cidade, lembrando que esta mesma Companhia de Reis se apresentará
em Aparecida(S.P), no próximo dia 18 de janeiro.
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Telecentro de Silvianópolis entrega certificados para os formandos em
Computação e homenageia três irmãos que dedicaram suas vidas a Educação
No dia 06 de dezembro, realizou-se
em Silvianópolis, no salão do Ciemsa, a
entrega dos certificados dos formandos
em computação do Telecentro. Neste
ano formaram três turmas, as quais foram homenageadas com os honrosos
nomes dos professores Paulo Eustáquio
Beraldo, Gustavo Dirceu Beraldo e do
advogado Dr. Benedi to Raimu ndo
Beraldo, o qual foi Secretário da Escola
Magalhães Carneiro por muitos anos.
“Esta é uma homenagem que a prefeitura
municipal presta à estes três irmãos,
falecidos tão precocemente, mas que
deixaram um legado de trabal ho e
dedicação inesti mável para nossa
ci dade. Trabal hando sempre com
educação, estes irmãos dedicaram toda
su a vida ao ensi no públi co de
Si lvi anópo lis, sempre co m mui to
empenho e compromisso com nossos
aluno s; esta é portanto, uma justa
dedicatória que o município presta às
suas honradas famílias (Esposas, filhos,
netos e bisnet os)” diz o Prefei to
Benedito Porfírio Borges que agradece
a presença das famí lias dos três
homenageados e presta homenagens a
Secretária de Educação Luciely e ao professor Rodrigo dos Santos.

Anuncie no
Jornal “O
Popular”.
Distribuição
Gratuita
Telefone:
(35)3445-1479

Os irmãos homenageados

Veja abaixo as fotos da
solenidade de entrega
dos Certificados que
homenagearam os
professores Paulo
Eustáquio Beraldo,
Gustavo Dirceu Beraldo
e o advogado
Dr. Benedito
Raimundo Beraldo:

Reveillon em Silvianópolis movimenta a cidade com shows
da Banda Classe A e da dupla Edi e Gustavo

A Prefeitura de Silvianópolis, através do Departamento de Cultura, promoveu uma grande festa no dia 31 de dezembro para comemorar a chegada do ano de 2015. A festa foi na Praça central e
contou com shows da Banda Classe A e da dupla Edi e Gustavo e, claro, a meia-noite, houve uma grande queima de fogos.
“Se Deus quiser será um bom ano, este 2015, com muita paz, saúde, prosperidade e alegria para todos nós... Que a nossa cidade continue a ser a nossa casa, nosso grande orgulho e que sejamos
sempre fraternos uns com os outros e hospitaleiros com os nossos visitantes”, diz o Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Prefeito de Silvianópolis e alguns Secretários Municipais
visitam Universidade Federal de Lavras(UFLA)
No dia 21 de dezembro, o prefeito
de Silvianópolis, Benedito Porfírio
Borges e seus secretários Douglas
Hen ri qu e (Gabi net e ),
An dré
Men des(O bras)
e
Mu r i l o
Co s t a(P ro j et o s), vi si t ara m a

Uni versi dade F e deral de Lavras
(UF LA),
os
qu a i s
fo ram
acompanhados pelo professor Fraga
do Departamento de Agricultura da
Universidade que, juntamente com
seu s
al u no s-p esqu i sado r es,

visitaram alguns projetos, como o de
coleta seletiva do município realizada
pel a as so ci a ção de ca t ado res
ACAMAR, vi si t aram t ambé m o
projeto de tratamento de esgoto do
campus da UFLA e debateram com o

professor detalhes da proposta para
a realização do Plano Municipal de
San eamen t o Bá si co ( P MSB) de
Si l vi an ó po l i s qu e est á se ndo
real i zado nu ma parceri a ent re a

Prefeito Benedito Porfírio Borges com seu Secretariado na Universidade Federal de Lavras(UFLA)

Dando andamento no projeto da coleta seletiva, o lixo urbano do
município de Turvolândia está sendo coletado conforme consta no
calendário semanal da foto ao lado. A Prefeitura salienta que a coleta
está em fase de implantação e pede a colaboração de todos.

P refei tu ra e a UFLA. O Prefeit o
Benedito Porfírio Borges agradece
imensamente o professor Fraga, por
abri r as portas de tão impo rt ante
instituição de ensino ao município de
Silvianópolis.

