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Prefeito de Silvianópolis concede entrevista exclusiva ao jornal
“O Popular” e aborda os mais diversos temas de sua administração
O jornal “O Popular” realizou neste mês de
fevereiro uma entrevista exclusiva com o Prefeito
de Silvianópolis, quando ele abordou diversos
assuntos. Confira a entrevista completa na
Página 2
Prefeito Benedito Porfírio Borges

Jornal “O POPULAR” será interrompido na versão
impressa, mas versão online continua normalmente
O Jornal “O Popular” que daqui a dois meses completaria dois anos de circulação nas cidades de Silvianópolis, São João da Mata, Espírito Santo do Dourado e Turvolândia, vai ter
que interromper sua versão impressa provisoriamente.
O motivo é que nestes dois anos, sempre batalhamos junto aos Poderes Públicos destas cidades para que dessem um apoio. Mas, Espírito Santo do Dourado apoiou por cinco meses,
depois alegou que não tinha mais verba para esse fim. São João da Mata, no início alegou que não tinha verba, mas estudaria o caso e depois de um ano e com o contrato praticamente
assinado, a Prefeitura também recuou dizendo que não tem verba. Turvolândia, no início não alegou falta de dinheiro, disse que não tinha como contratar porque já tinha contrato com
outra agência de publicidade para cumprir as exigências legais. Agora por fim, disse somente que não há interesse nos trabalhos do jornal. Eles publicam muitas coisas no facebook. Deve
ser por isso. Está atendendo a necessidade deles.
Já em Silvianópolis, não há o que falar, a não ser agradecer ao Prefeito Dito da Farmácia e sua esposa Enilda.
Desde o primeiro contato, ele já deu a maior força, até ligando para seus colegas prefeitos. Depois que ele arrumou a casa, contratou o jornal e cumpriu fielmente sua palavra. Agora, o
contrato termina dia 28 de março e poderia até ser renovado, ele até gostaria, mas falei para ele, que sem outros apoios seria inviável, então vou cumprir o contrato e circular a edição de
março, nº 23, que será a última desta vez, pois quem sabe daqui a dois anos mudam as administrações das outras cidades e possam entrar pessoas com visões diferentes que podem
apoiar o jornal e ele poderá voltar a circular normalmente. É o que vamos torcer, pois uma sociedade sem informação, é muito ruim para todo mundo. Embora o preço cobrado pelo
jornal, é um preço simbólico, como disse o próprio Assessor Jurídico de Turvolândia, desta vez não deu para essas três Prefeituras.
Mas o jornal continua com o site: www.tribunabm.com.br divulgando notícias desta região e quem tiver alguma notícia, denúncia, ou qualquer outro fato relevante, pode entrar em contato
pelo e-mail: opopular@hotmail.com que procuraremos atender.
Para finalizar gostaria de agradecer também o Êxito Laboratório de Análises Clínicas de Silvianópolis que desde o início incentivou e anunciou no jornal. Muito obrigado.
Como ainda há uma edição para circular, se algumas dessas Prefeituras mencionadas
acima quiserem se manifestar, o jornal “O Popular” está de portas abertas.
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Prefeito de Silvianópolis concede entrevista exclusiva ao jornal
“O Popular” e aborda os mais diversos temas de sua administração
O jornal “O Popular” realizou neste mês de fevereiro uma entrevista exclusiva com o Prefeito de Silvianópolis, quando ele abordou
diversos assuntos. Confira a entrevista completa abaixo:
O Popular - P refeito, o que a
prefeitura tem feito em relação à Saúde
no município? E especificamente em
relação ao Hospital, qual é o seu ponto
de vista?
Benedito Porfírio Borges - Em relação
ao Hospital e Maternidade Maria Eulália
– HMME é importante salientar que ele
é uma entidade fundamental para a saúde
no nosso município e região.
Mas também não se pode esquecer
que o Hospital de Silvianópolis não
pertence à Prefeitura, o nosso Hospital
é uma Entidade da Sociedade Civil Sem
Fins Lucrativos, uma ONG, que pertence
a todos os silvianopolenses e moradores
da região. Portanto, quem administra o
Hospital é uma diretoria eleita por um
co nselho elei to pelo po vo de
Silvianópolis e que não tem vínculo
direto com a prefeitura. A diretoria do
Hospital não é escolhida pela prefeitura.
Esta diretoria é que é responsável pelo
controle de suas contas.
Mas, o Hospital atende à nossa
população , então, a prefeitura tem
obrigação moral de prestar apoio e
assistência à ele. E é isto que vem sendo
feito dentro das possibilidades dos
recursos disponíveis na prefeitura, que
também precisa usar desses recursos
para a manutenção dos serviços que são
de sua obrigação legal e constitucional,
os quais falaremos abaixo.
Vo ltando ao Ho spital, nos do is
primeiros ano s de nossa gestão,
repassamos ao HMME, R$420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais) mais
apoios em serviços e medicamentos.
Além desses recursos repassados pela
prefeitura, o Hospital recebe para sua
so brevivência, repasses dos SUS,
pagamentos de consultas particulares,
os convênios com planos de saúde e
pode fazer ele próprio convênios com o
governo estadual, federal e com os
municípios vizinhos que usam seus
serviços, desde que esteja adimplente
para isto. Não podemos esquecer que o
Ho spi tal recebe ainda recursos
provenientes do apoio financeiro dado
pela nossa popul ação que é muito
solidária a ele e faz doações, paga um
carnê mensal e doa bens.
Para este ano de 2015 está previsto no
orçamento municipal o repasse de mais
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) da Prefeitura para o Hospital. Para
que isto aconteça é necessário que a
Câmara Municipal vote um projeto de
Lei que será enviado à ela para que seja
autorizado este repasse.

É importante lembrar que nem a
Prefeitura, nem o prefeito sozinhos, tem
autonomia pra decidir a cada ano quanto
a prefeitura vai repassar ao Hospital.
Esta decisão tem que ser tomada em
conjunto com a Câmara, por isto a
necessidade de votação de Projeto de
Lei.
Acho mu ito i mpo rt ant e que a
população acompanhe estas votações
na Câmara, frequentando suas reuniões,
para entender melhor como tudo isto
funciona. A Prefeitura em colaboração
com o Hospital, disponibiliza ainda à
partir
deste
ano de
2015, um
servidor
publico,
p a g o
c o m
recursos
d
o
município,
p a r a
prestar
serviços
n
o
HMME. A prefeitura apóia os serviços
do Ho spi tal co m medicamentos e
ambulância disponível 24h por dia,
arcando com t odas as despesas de
combustível, motorista e manutenção do
veiculo.
Das
ações de
saú de
de
responsabilidade direta do município,
temos a Unidade Básica de Saúde, os
postos de saúde do centro e do morro, a
farmácia popular, a clínica de fisioterapia,
as equipes do PSF urbana e rural, a saúde
bucal, toda a frota de veículos da saúde
qu e t ransport a paci ent es para
tratamentos no Estado e fora dele. Isto
tudo somado às despesas com pessoal,
manutenção, compra de equipamentos
e medicamentos. Todas estas despesas
são de obrigação direta do município.
Deixamos claro aqui que mesmo com
toda esta demanda que descrevemos
acima somadas àquelas de todas as
demais áreas do município, como a
educação , a assistênci a soci al, o
esporte, a cultura, o lazer, as obras, e
outras, esta administração é muito
solidária ao Hospital e não medirá
esforços para manter como prioridade
em suas ações, a sobrevivência do
nosso Hospital.
OP - Sobre o Saneamento Básico,
principalmente a água? E as demais

obras na cidade, o que o senhor tem a
dizer?
BPB - Primeiro é preciso lembrar que
os serviços de saneamento na cidade
são muito antigos, temos ainda muitos
canos de ferro com mais de 70 anos de
uso, muitos nunca foram substituídos.
No ssa E TA é dos anos 70 e a
distribuição de água mais antiga ainda.
Então não atende mais à nossa
demanda. Atualment e, estamos
priorizando os serviços de água, por isto
temos um projeto em andamento com a
Fu ndação Naci onal de Saúde –
F U NASA,
órgão
do
Ministério da
Saúde, para
c a p t a r
recurso s
ju nt o
ao
Governo
Federal e
fi na nc ia r
assi m
as
obras
de
substituição
de to da a
rede
de
tratamento e distribuição de água em
toda a nossa cidade.
É claro que esta não é uma obra
simples, nem emergencial, ela vai tomar
tempo e envolver toda a comunidade
pois é um empreendimento que está
orçado hoje em mais de 4 milhões de
reais.
Por outro lado é preciso salientar que
o problema da água em Silvianópolis,
como em toda a região Sudeste, é de
responsabilidade e da consciência de
uso de toda a população que precisa
evitar o desperdíci o e o consu mo
excessivo pra que ela não falte no futuro.
Em relação às demais obras fazemos
ainda a manutenção de estradas rurais,
de prédios públicos, à exemplo da Escola
Si lvi ano Brandão qu e foi to da
reformada, a creche do morro, o
CIEMSA, a UBS, com recursos próprios
ou através de convênios.
Adquirimos novos veículos e novas
máqui nas, também co m recursos
próprios e at ravés de co nvênio s.
Estamos aguardando a liberação pelo
FNDE do Ministério da Educação, novos
recursos para adquirir mais quatro
ônibus escolares, daqueles amarelinhos,
além dos dois que já transportam nossos
alunos – estes convênios já foram
assinados.

Prefeitura de Silvianópolis prepara as
escolas CIEMSA e Silviano Brandão em
janeiro para a volta das aulas em fevereiro
Durant e as féri as de j aneiro , a
Prefeitura de Silvianópolis trabalhou
bast ant e para receber bem o s
est u dant es de vol t as as aul as no
i ní ci o de feverei ro . E para i sso

preparo u com al guns reparos, as
escolas CIEMSA e a Escola Municipal Silviano Brandão. “Tudo isso para
receber bem no sso s al u no s,
professores e funcionári os”, diz o

Prefeito Benedito Porfírio Borges. A
Secret ári a de E du cação, Lu ci ely,
também feliz diz que “este seja um ano
de muita alegria, aprendizado e trocas
de grandes experiências”.

CIEMSA

OP - E sobrea a Cultura, os esportes e auxilio medicamentos, bolsa família
o Carnaval?
dentre outros.
BPB - Sabemos da importância do lazer
O CRAS tem como atividade principara a comunidade, principalmente para pal, fazer o acolhimento das famílias
nossos jovens. Embora com a carência silvianopolenses, averiguar se elas
de recursos para estas áreas, estamos atendem aos critérios da assistência soinvestindo através de recursos próprios ci al para receberem recu rso s dos
em atividades esportivas diversas, na programas sociais e assim resolverem
festa de aniversário da cidade, fizemos seus problemas.
o primeiro encontro de fanfarras, o
Temos u m convêni o j unto ao
primeiro festival – sabores e saberes de Ministério das Cidades da ordem de
Santana, que foram um grande sucesso R$245.000,00 (duzentos e quarenta e
e certamente ficarão no calendário cul- cinco mil reais), já aprovados, para a
tural de nossa cidade.
construção da nova sede do CRAS, cujo
Especifi camente em rel ação ao projeto de engenharia está em análise
Carnaval, este é um evento com altos pela Caixa para que as obras sejam
custos e que demanda recursos orçados licitadas e iniciadas, isto vai melhorar
da ordem de 100 a 200 mil reais somente muito este serviço de apoio.
com as bandas e infra-estrutura, sem
Buscamos parcerias para a realização
contar ai, todas as exigências e despesas de novos cursos de capacitação através
que devem ser feitas com as questões do PRONATEC para este ano de 2015.
de segurança da população. Infelizmente
OP - Em rela ção aos recursos
não recebemos recursos específicos Humanos da Prefeitura o que o senhor
para a realização
tem a dizer?
deste evento.
BPB
OP - P ara as
Queremos
área s
de
salientar que a
Educa ção e
prefeitura é a
“É importante lembrar
Assistencia Som a i o r
que nem a Prefeitura,
cial o que vem
empregadora da
sendo feito?
ci dade, com
nem o prefeito sozinhos,
BP B - É
mais de 3 00
tem autonomia pra
preciso lembrar
servi dores, o
decidir a cada ano
que
a
que representa
quanto a prefeitura vai
C o n st i t u i çã o
recu rso s
da
repassar ao Hospital.
F e d e r a l
ordem de 600 mil
det ermi na que
reais
com
Esta decisão tem que ser
no mínimo 25%
despesas
de
tomada em conjunto
dos recursos do
pesso al mais
com a Câmara, por isto
município tem
obrigações
a necessidade de
que ser gastos
trabalh istas.
votação de Projeto
com a educação
Co nfo rme
a
municipal.
legislação, a
de Lei.”
Fechamos o
prefeitura
ano de 201 4,
r e p a s s a
investindo mais
mensalmente à
de 36 % dos
Câmara Municino sso s recursos co m a educação, pal 60 mil reais para suas despesas.
incluindo aí despesas com merenda es- Todos estes recursos representam um
colar, transporte escolar, reformas de grande investimento na nossa cidade.
escolas, como o CIEMSA, a creche e o
Para a manutenção destes empregos
Silviano Brandão, neste inclusive, precisamos fazer um esforço enorme,
fizemos uma nova cozinha e quadra pois vivemos fundamentalmente, do
esportiva para os alunos.
repasse de recurso s do F undo de
Investi mos e vamos co nt inu ar Participação dos Municípios – FPM, o
investindo na capacitação dos nossos qual vem diminuindo a cada mês. A nossa
professores,
melho ramos
e arrecadação municipal é muito baixa e
incentivamos novos treinamentos em toda a população sabe e conhece bem
informática no telecentro e na própria quanto paga de IPTU e outras taxas
escola, incluímos o ensino do inglês na municipais.
grade curricular do município.
OP – Após todas estas explicações
Temos cadastrado junto ao Ministério sobre investimentos e da situação atual
da Educação, FNDE, um projeto para a dos setores da prefeitura, qual a sua
construção de uma nova creche munici- conclusão e previsão para este ano de
pal, assim vamos ampliar as vagas e 2015?
mel horar o atendimento às nossas
BP B - Sabemo s qu e est e ano ,
crianças, pois, a creche do Morro não conforme temos visto nos noticiários
atende o conforto necessário que será um ano de grandes dificuldades,
nossas crianças merecem.
temos que ser reali stas e bastante
Na assistência social atendemos en- criativos para administrar a cidade e
tre 250 e 300 pessoas por mês, estas enco nt rar saí das e so l u ções qu e
demandas são para auxílios que variam sej am as mel ho res para a no ssa
entre auxilio alimentação, auxilio gás, população.

Secretaria de Obras de
Silvianópolis realiza diversas
melhorias no bairro do Sítio
A Secret ari a de Obras de
Silvianópolis colocou manilhas no
bairro do Sítio, no ribeirão, próximo
ao bar do Gí l so n. Al ém do
mani l hament o , a Secret ari a fez
reparo s nas est radas do bai rro ,

Escola Silviano
Brandão

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
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 2015
Mês
Dia
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

12
10
10
10
11
10
10
10
10
09
10
10

E-mail -opopular@hotmail.com

Obras no
bairro do
Sítio

reparos t ai s co mo patro l amento ,
retirada de enxurradas, colocação de
cascal ho s e o u tro s servi ço s. O
Prefeito Benedito Porfírio Bo rges
parabeniza a todos os funcionários
desta Secretaria.
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Secretaria da Saúde de Silvianópolis realiza mais um Hiperdia no bairro do Sítio
No dia 22 de janeiro, foi realizado no bairro do Sítio, em Silvianópolis mais um
Hiperdia de Saúde, na igreja local. Os trabalhos contaram com as dedicadas
funcionárias Dra Bárbara, Dra Bianca, Lucrécia, Helenice Beraldo e o motorista Sr.
Osmar. Esteve também presente a Secretária Municipal de Saúde Sra. Cláudia
Muniz e o Prefeito Benedito Porfírio Borges.. Nestes eventos a Secretaria de
Saúde afere pressão arterial, glicemia capilar, distribuição gratuita de
medicamentos com orientação de como usá-los corretamente. Na parte da tarde
houve visitas aos pacientes acamados ou que não tiverem
condições de irem até o local.

Reforma do Prédio Silviano
Brandão de Silvianópolis onde
funciona a Sede do CRAS
A Prefeitura de Silvianópolis continua com as reformas no
prédio Silviano Brandão, onde já funciona a sede do CRAS e
logo será também sede de outras repartições da Prefeitura da
cidade. Veja as fotos abaixo da reforma:

Hiperdia no Bairro do Sítio em Silvianópolis
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Secretaria Municipal de Saúde
de Silvianópolis realiza nos dias
24 e 25 de fevereiro mais um
dia do Projeto Glaucoma

A Secretaria Municipal de Saúde de
Silvianópolis, através do Vibra Brasil
Visão, realizará no ESF, nos dias 24 e 25
de fevereiro o Projeto Glaucoma. Serão
disponibilizadas 90 consultas para quem
já consultou a primeira vez em novembro
e 150 novas consultas para os primeiros
cadastrados. Serão pri ori zados os
pacientes com:

O Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges, fala sobre o Programa
de Saúde da Família, da UBS Santa
Águeda. “O PSF é um programa do
Governo Federal em parceria com as
Prefeituras para prevenção da saúde das
famílias dos municípios, já consolidado
há muitos anos. Hoje contamos com
duas equipes, uma para atendimento rural e outra urbana, sendo cada uma
destas equi pes compost a por um
médico, uma enfermeira, uma técnica em
enfermagem e sei s ACS (Agent es
Comunitários de Saúde), além de uma
equipe de saúde bucal, composta por
uma dentista e uma atendente.

Fechado o mês de dezembro de 2014,
fo ram real izados os segu int es
procedimentos: 495 consultas, entre
demanda agendada, demanda imediata
e visitas domiciliares; houve também
coletas de exames para prevenção do
câncer cérvico-uterino, ultrassonografia
obstétrica, atendimentos especializados,
cu rat ivos, i nal ações, apl icação de
injeções, retirada de pontos, pequenas
suturas e indicações de hospitalização.
Na saúde bucal, além dos atendimentos
no rmais ho uve at endiment os de
urgência e escovação supervisionada.
Há ainda grupo em terapia anti-tabaco,
palestras sobre saúde do trabalhador,

-Casos de glaucoma na família;
-Acima de 40 anos;
-Hipertenso ou diabético;
-Usa óculos de alto grau.
Não deixe de procurar o ESF ou o seu
Agente Comunitário e agendar a sua
consulta.

Distribuição de água do bairro
do Morro em Silvianópolis é
melhorada, mas Prefeitura alerta
para o uso consciente da água

A Prefeitura de Silvianópolis melhorou a infra estrutura para a distribuição de
água no bairro do Morro, mas mesmo assim, alerta toda população do município,
para o uso consciente de água, pois com a estiagem prolongada os reservatórios
da cidade estão com o nível muito baixo.

Taxista de 44 anos morre atacado
por abelhas em Turvolândia
Um taxista de 44 anos morreu no dia 13
de janeiro após ser atacado por um enxame
de abelhas no bairro Lages, na zona rural
de Turvolândia . Segundo o Corpo de
Bombeiros de Pouso Alegre , Eudes
Maciel Cardoso acompanhava o serviço
de limpeza de um córrego quando foi
atacado pelos insetos. Ele morreu no local.
“Chegamos para socorrê-lo, mas ele já
estava morto devido ao ataque. O exame
era muito grande”, contou o cabo Cléber
Pereira da Silva, do Corpo de Bombeiros.
Além do taxista, outras cinco pessoas foram atacadas pelas abelhas, mas
conseguiram fugir.
Segundo elas, Cardoso já sabia da
existência dos insetos no local. “Eu disse
para ele que tinha uma caixa de abelhas lá,
mas ele disse que era só um pouquinho e
que ia terminar o serviço e teimou de ir”,

Prefeito de Silvianópolis faz um Balanço das
atividades do PSF da UBS Santa Águeda

relatou o estudante William Martins de
Paula, que conseguiu escapar das abelhas.
O estudante disse ainda que mesmo
fugindo, levou várias ferroadas e que não
teve como salvar o taxista. “Nós corremos
e ele gritou cinco vezes socorro, depois
não falou mais”, completou.
De acordo com os bombeiros, por causa
da quantidade de abelhas, era impossível
o estudante ou as outras vítimas do ataque
terem ajudado o taxista. “Eles correram e
não conseguiram fazer mais nada. Eram
muitas abelhas”, disse o cabo.
Já o sogro do taxista lamentou a morte.
“Ele morava em São Paulo e sempre
visitava Turvolândia para descansar. Antes dele sair, eu conversei com ele,
perguntei que dia ele iria embora e ele me
disse que queria aproveitar mais as férias”,
comentou Vladir Abílio Campos. Fonte:G1/
suldeminas

Local onde o taxista foi atacado pelas abelhas

UBS Santa Águeda

saúde mental, usuários de drogas, prénatal, hipertensão arterial, DST/AIDS,
além de reuniões e palestras para
capacitação
dos
profissionais.
A Secretaria Municipal de Saúde está
trabalhando incessantemente para
conseguir a terceira equipe do PSF, que
quando for implantada, será levada ao
Posto de Saúde do Posto do Morro, e se
possível no horário noturno para um
atendimento diferenciado a nossa
população. Aproveito a ocasião para
parabenizar o nosso médico Dr. Guilherme,
aniversariante em janeiro e exemplo de
compromisso e ética com a profissão que
escolheu. Parabéns Dr.Guilherme!!!”

