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Mutirão do Glaucoma em Silvianópolis atende mais de 200 consultas
Falece em Belo
Horizonte
Professora de
Silvianópolis
Marlene
Morais

Mutirão do Glaucoma que atendeu mais de 200 pessoas em Silvianópolis nos dias 23 e 24 de Fevereiro
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Prefeito de Silvianópolis assina convênio com Uniararas para
cursos de Pedagogia e Administração de Empresas na cidade
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Esta é a última edição do Jornal “O Popular” nas cidades de Silvianópolis, São João da Mata, Turvolândia
e Espírito Santo do Dourado, pelo menos desta vez. Quem sabe um dia, o jornal receba mais apoio e possa
voltar a circular. Claro, que é que com exceção do Prefeito Dito da Farmácia de Silvianópolis, que deu total
apoio e eu agradeço de coração. Muito obrigado Dito pela sua ajuda e pode acreditar que, mesmo somente
no jornal Tribuna Popular, que no dia 15 de março completa 18 anos de circulação em Borda da Mata, Bom
Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento, estarei sempre a sua disposição para te ajudar dentro da
minha área que é a comunicação. E a população das outras cidades, peço desculpas, em não ter conseguido
convencer os Poderes Públicos Municipais da importância de um jornal no município, ou talvez, eles não
quiseram entender. Mesmo assim, o povo pode contar comigo.
Um grande abraço a todos e até breve!!!
Antonio Donizete de Sousa
Jornalista
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
MG

Posto de Coleta: Espírito Santo do Dourado
Rua Inácio de Alvarenga Lopes

Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade

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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Morre em Belo Horizonte
Professora de Silvianópolis
Marlene Morais
Faleceu no dia 15 de fevereiro, em Belo
Horioznte, a silvianopolense Marlene
Mo rai s, qu e foi po r muit os anos
professora de inglês na Escola Estadual
Magalhães Carneiro e também diretora
da Escola Municipal Silviano Brandão
em Silvianópolis. O Prefeito Benedito
Porfírio Borges solidário com a família
enlutada, presta singela homenagem a
esta grande mestra da cidade.

Marlene Morais

Duas Secretárias Municipais de
Silvianópolis e a Presidente do
Conselho Tutelar participam de
Fórum em BH para eleição de
Conselheiros Tutelares
Nos dias 10 e 11 de fevereiro, a
Secretária de Assist ênci a Social
Dani ele, a Secret ária de Educação
Luciely e a Presidente do Conselho
Tut el ar, Mari a de Lo urdes, de
Silvianópolis, participaram do I Fórum
de capacitação em Belo Horizonte para

organização do processo de eleição
unificada dos conselheiros tutelares
gestão 2015/2018. Aproveitaram para
ent ender e buscar recursos para
fortalecer tanto a educação quanto a
ação social voltada sempre para o bem
estar da população.

Deputado Ulysses Gomes recebeu prefeitos
de Baependi, Silvianópolis, Carvalhópolis,
Poços de Caldas e vice-prefeito de Machado

No dia 12 de fevereiro, o deputado estadual Ulysses Gomes recebeu, no gabinete da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais em Belo Horizonte, lideranças do Sul de Minas para discutir novos
planejamentos e projetos para a região.
Participaram do encontro o secretário de Governo do Estado de Minas Gerais, Odair Cunha, o prefeito de
Baependi, Marcelo do Engenho, o prefeito de Silvianópolis, Dito da Farmácia, o prefeito de
Carvalhópolis, Gilsão, e o vice-prefeito de Machado, Julbert Ferre de Morais.

Carnaval na Escola Municipal Silviano
Brandão e Creche de Silvianópolis
No di a 1 4 de fevereiro , ho uve
Carnaval na Escola Municipal Silviano
Brandão em Silvianópolis. “Foi.sucesso
total! Um encanto essas crianças e suas

pro fessoras!” di z a Secret ária de
Educação, Luciely e acrescenta “E no
dia 1 2 de feverei ro , a creche
comemorou o carnavalzinho 2015 com

seu s pequenos! Agradecemo s o
empenho das mães e das educadoras
qu e organi zaram tu do co m mui to
carinho.”

Carnaval
na Escola
Silviano
Brandão

Carnaval na
Creche

Hiperdia de Saúde é realizado nos bairros Vargem
Grande e Porto São João em Silvianópolis
A Prefeitura de Silvianópolis está
l ev ando a saú de at é o nd e a
população precisa. Foi realizado no
dia 10 de fevereiro mais um hiperdia

Participantes do
Fórum em Belo
Horizonte

Benedito Porfírio Borges agradece a
gentileza destas duas famí lias por
abrirem suas resi dências a equipe
de saúde.

Hiperdia nos Bairros Vargem Grande Porto São João
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PO PULAR LT D A

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

de saúde, nas casas do Curimba e da
Simone, no bairro Vargem Grande e
também na casa da D. Dita e senhor
Alcides no Porto São João. O Prefeito
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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

3

O POPULAR

Jovem de Silvianópolis é aprovada
em vestibular da UFLA de Lavras
O Prefeito de Silvianópolis Benedito
Porfírio Borges parabeniza a jovem
universitária Mariane que foi aprovada
no vestibular para uma das melhores
universidades do país, a UFLA de
Lavras, para o curso de Engenharia
Agrícola. “Parabéns Mariane, que você,
como muitos outros jovens de nossa
cidade, leve o nome de Silvianópolis,
para além de nossos limites. Na foto ao
lado, a jovem Mariane está com o professor da UFLA, Antônio Carlos Fraga
e comigo no salão do CIEMSA,” afirma
o Prefeito.

Professor da UFLA se reúne com autoridades
de Silvianópolis para discutir sobre o Plano
Municipal de Saneamento Básico
No dia 07 de fevereiro, houve uma
reunião, no salão do CIEMSA, em
Si l vi anó po l i s , co m o p ro fes so r
F r ag a, re pre se nt and o a U F L A,

secretári os municipais, membros da
so ci eda de ci vi l , P re si d ent e da
Câmara Lúcio da Sorveteria, o assessor Muril o Co st a e o prefei to

Consórcio Intermunicipal do Sul
de Minas entre nove cidades
sobre iluminação pública
Estiveram reunidos no dia 03 de
fevereiro, no salão da Câmara Municipal de Carvalhópolis, nove prefeitos da
região, para assinarem um consórcio de
ajuda mútua entre estes municípios, que
são eles: São João da Mata, Poço Fundo,
Carvalhópolis, Machado, Paraguaçu,
Eloi Mendes, Cordislândia, São Gonçalo
do Sapu caí e Si lvianópo lis. Neste
primeiro momento este consórcio dará
ênfase sobre a iluminação pública destes

municípios e logo será estendido a
outros assuntos de interesse comum
dessas cidades. A Prefei tu ra de
Silvianópolis informa que o número do
telefone que será usado para pedir troca
de lâmpadas será o 3451- 1144, no horário
de 07 as 11h e 12 as 16h e Secretaria
Municipal de Obras de Silvianópolis
informa que já se encontra na cidade
uma equipe contratada pela Prefeitura
para troca de lâmpadas queimadas.

Reunião em
Carvalhópolis

Trabalhos de
melhorias na
iluminação
pública de
Silvianópolis

Desde o início do ano, Espírito
Santo do Dourado tem novo
Secretário de Saúde

Desde início do ano, Espírito Santo do Dourado está novo Secretário de
Saúde. É José Cássio Lopes Carvalho, bacharel em Direito e Ciências
Biológicas. Ele trabalhou durante 19 anos na Gerencia Regional de Saúde
de Pouso Alegre (hoje Superintendência Regional de Saúde) e 18 anos
no CISAMESP, como Assessor de Vigilância Sanitária e assumiu a
Secretaria Municipal de Saúde no dia 5 de janeiro de 2015.

Reunião no
CIEMSA para
discutir o PMSB

Benedi to Porfírio Borges, para juntos discut irem o PMSB(Plano Municipal de Saneamento Básico) do
município.
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Prefeito de Silvianópolis
assina convênio com Uniararas
para cursos de Pedagogia
e Administração de
Empresas na cidade
No dia 19 de fevereiro, o Prefeito de
Silvianópolis Benedito Porfírio Borges
assinou Convênio com a Universidade
UNIARARAS que ofertará cursos de
Gradu ação em EAD presenci al de
Pedagogia e Administração de Empresas

em Silvianópolis para todos que desejam
fazer uma faculdade. Em, breve, a
Secretaria de Educação estará
divulgando as datas para o vestibular e
po ssí vei s informaçõ es so bre essa
grande conquista.

Silvianópolis sedia reunião sobre
regularização do Samu-Cissul
No dia 19 de fevereiro, o Supervisor
Administrativo e Gerente de Logística do
Cissul Jovane Constantini se reuniu com
prefeitos da região e secretários de
saúde na Câmara de Silvianópolis - MG
co m o o bjetivo de regulari zar a
documentação das cidades perante o
Cissul, para adesão dos serviços do
SAMU 192 nas cidades. Participaram da

reunião :
o
P r ef e i t o
de
Si l vi anó po l is Benedi t o P o rfí ri o
Bo rges, o P refeito de Turvo lândia
E li velt o Carval ho , a Secret ária de
S a ú d e d e S i l vi a n ó po l i s An a
C l au d i a d a S i l v a Mu n i z e o
Secret ári o de Saú de de E spí ri t o
Sant o do Do u rado , Jo sé Cássi o
Lopes Carval ho .

E no dia 25 de fevereiro, o prefeito de
Silvianópolis esteve na sede do SAMUCISSUL, em Varginha com o diretor da
associação
das
Sant as
Casas(UNISANTAS) Dr. Leandro e com
Jovani, Diretor do consórcio para o Sul
de Minas, para apresentar a proposta
de credenciamento do hospital da cidade
junto a Rede Samu.

Foto acima a esquerda: Reunião em Silvianópolis; e a reunião em Varginha para propor o credenciamento do Hospital

Mutirão do Glaucoma em Silvianópolis
atende mais de 200 consultas
Assinatura do
convênio com a
Uniararas

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, realizou-se
no ESF Santa Águeda mais um mutirão de
glaucoma com a equipe do Vibra Brasil
Visão. Enquanto pais e mães consultavam

no ESF Santa Águeda, as crianças
contaram com local seguro, bonito e
aconchegante para permanecerem durante
a consulta.

Foram mais de 200 consultas, vários tipos
de exames e doação de colírios. O Prefeito
Benedito Porfírio Borges agradece a equipe
do Vibra Brasil Visão e toda equipe do ESF.

Mutirão de Catarata em
Bandeira do Sul

Mais de 200
pessoas foram
atendidas neste
mutirão

No dia 26 de fevereiro, realizou-se mais um mutirão de catarata
na cidade de Bandeira do Sul, em que pessoas de Silvianópolis
participaram. O Prefeito Benedito Porfírio Borges parabeniza a
Secretária de Saúde Ana Cláudia e o motorista Gilberto Pereira,
por mais essa ação na área da Saúde Municipal.

Mais um grupo antitabagismo
é encerrado em Silvianópolis

No dia 26 de fevereiro, encerrou no ESF Santa Águeda mais um grupo
antitabagismo. Você que deseja parar de fumar e ainda não agendou seu
encontro, procure o ESF para agendá-lo. O Prefeito Benedito Porfírio Borges
parabeniza toda a equipe envolvida.

Loacal onde as
crianças
aguardavam
seus pais serem
atendidos

Secretaria de Saúde de Silvianópolis realiza
de Dia de Saúde no bairro Fernandes

Foi realizado no dia 26 de fevereiro, no bairro dos Fernandes, em Silvianópolis mais um Dia de Saúde, com
atendimentos médicos, com a técnica de enfermagem e nutricionista. Foram feitas orientações sobre
alimentação saudável a cada paciente, consultas médicas e após foram feitas consultas domiciliares aos
acamados. O Prefeito Benedito Porfírio Borges agradece e parabeniza a equipe pelo
comprometimento e pelo belíssimo trabalho.

