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Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade

EXAMES
PARTICULARES
 E CONVÊNIOS

Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos 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 SaúdeTelefones:

(35)3451-1554
(35)9936-1554
(35)9935-1554

Silvianópolis
MG

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

Laje
convencional

e Laje
treliçada

Borda da Mata - MG
Tel.:(35)3445-1413

Grupo Ipê Materiais de Construção

Entregamos
 em toda região

com preços
incomparáveis!!!

Engenheiro Responsável:
Hilton de Freitas Paiva

Eng.º Civil
CREA- 49.464/D- MG

Agora em Silvianópolis a mais
nova opção gastronômica:

RABIBE RESTAURANTE
Almoço e Jantar de Segunda-feira a Sábado

Domingo - Somente Almoço

Telefones: 9880-7608/9807-0622
Localizado na entrada da cidade

ao lado do Hospital
Porções especiais

nos finais de semana

Centro Comunitário Santana em Silvianópolis inicia
o Ano Letivo com novas atividades para as crianças
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Mês                           Dia
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Silvianópolis realiza Curso Cozinha
Brasil de Alimentação Saudável

A Prefei tu ra de Si lvianópo lis,
representada pela Secretária de
Assistência Social e Secretaria Munici-
pal de Educação, promoveu nos dias
11,12 e 13 de fevereiro, o Curso Cozinha
Brasil, ministrado por nutricionistas do

SESI, que ensinaram aos cursistas a
preparar de maneira mais saudável e
nutritiva os al imentos. Ensinaram
ainda técnicas de higienização  e
passaram dicas ótimas. A participação
da população, mais de 100 pessoas,

fo i de suma importância para o
sucesso  do  evento . A Prefei tu ra
agradece a todos que participaram e
que, com certeza, aprenderam muito
sobre como se alimentar de maneira
mais saudável.

Participação da população no Curso Cozinha Brasil de Alimentação Saudável

Lago dos Bandeirantes (tanque)
 em Silvianópolis passa por reforma

O Lago dos Bandeiramntes, ponto turístico de Silvianópolis, conhecido com “tanque”, está passando por uma ampla
reforma como pintura, colocação de proteção na área das crianças, entre outras melhorias.

Dois jovens de Silvianópolis são aprovados no teste
de futebol do time profissional de Jacutinga

Dez Jovens Esportistas de Silvianópolis realizaram uma avaliação técnica de Futebol de Campo na cidade de São Sebastião
da Bela Vista, no dia 15 de fevereiro, pela equipe do JAC (Jacutinga Atlético Clube).

Entre os 10 atletas, dois deles foram selecionados, pelos olheiros do JAC, que são Lucas Henrique e Jeferson Rodrigo.
Os atletas irão passar uma temporada no clube JAC.
A Diretora de Esportes, Ana Carolina Beraldo Almeida, deseja

aos atletas, “saúde e disposição para treinar e desenvolver
cada vez mais” e acrescenta “que o treinamento seja melhor a
cada dia, pois só com a força de vontade de cada um de vocês
é que poderão ser melhores. Tenho absoluta certeza que irão
representar muito bem Silvianópolis, me orgulho por poder fazer
parte dessa história. Parabéns, e muito sucesso daqui pra
frente.”

Atleta
Silvianopolense,
Jeferson Rodrigo
na entrada do
time Jacutinga
Atlético Clube, no
dia 17 de
fevereiro

Prefeito de Silvianópolis
assina convênio para

construção de Sede do CRAS
O prefeito de Silvianópolis, vice-

prefeito Alessandro e o Vereador Lúcio
da Sorveteria assinaram um convênio no
Teatro Capitólio em Varginha, com a
Caixa Econômica Federal,  para

construção de uma moderna sede para
o CRAS ( Centro de Referência da
Assistência Social),  convênio este
obtido por emenda do Deputado Fed-
eral Henzo Braz.

Assinatura do
convênio em

Varginha

Curso de Recepcionista
 e de Inglês Básico no

CRAS de Silvianópolis
Através do PRONATEC (Programa

Nacional de acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), o CRAS de  Silvianópolis, em
parceria com o SEST SENAT,  oferece os cursos
de recepcionista e de inglês básico, com turmas
de 20 pessoas cada. Os alunos receberam uma

pasta com cadernos, apostilas, lápis,
borracha, caneta, além de camisetas do
SEST SENAT. Os cursos do Pronatec
prevêem uma bolsa auxílio no decorrer das
aulas, o que contribui tanto  na formação
quanto  no suprimento de despesas.

Turmas que
estão fazendo

os Cursos



3O POPULAR

Aproveitando o espaço novo e aconchegante da Creche do Morro em Silvianópolis (Centro Comunitário Santana) após a reforma, as monitoras, por intermédio da
Coordenadora, Jacqueline Silva Silveira, estão desenvolvendo atividades como pintura, desenhos, música, dança, brincadeiras e muitas outras atividades com as crianças.

Depois que essa rotina foi implantada na creche as crianças estão mais interessadas e as monitoras estão se sentindo mais úteis para o desenvolvimento
 integral das crianças que lá frequentam. “A felicidade das crianças é a nossa felicidade”, diz a Coordenadora.

Silvianópolis ganha
lixeiras em toda a cidade

A Prefeitura de Silvianópolis está
instalando lixeiras por toda a cidade.
Nas ruas e avenidas, frente aos bares
e lanchonetes, nas praças públicas e
áreas de lazer. “O povo

Si lvianopo lense é consciente da
importância de manter nossa cidade
casa dia mais limpa e faz a sua parte -
joga lixo no lixo” enfatiza o Prefeito
Benedito Porfírio Borges.

.

Novas lixeiras
em Silvianópolis

Agradecimento à Câmara dos
Vereadores de Silvianópolis

A Secretaria Municipal de Educação de Silvianópolis agradece a Câmara
dos Vereadores, na pessoa da atual Presidente da Câmara, Sra. Mariângela da
Silva Paiva de Souza, por repassar  um veículo e uma televisão que a Prefeitura
destinou para o setor da Educação. “Essa doação será de muita utilidade para
o setor. O nosso muito obrigada!” agradece a Secretária de Educação, Luciely.

Ex-prefeito de Santa Rita do Sapucaí e cantor Milionário, da
dupla Milionário e José Rico, são condenados por fraude em show

Superfaturamento
teria acontecido em
2006. Custo seria de

R$ 33 mil, mas
Prefeitura deu cheque
no valor de R$ 57 mil.

A Justiça de Santa Rita do Sapucaí
condenou em primeira instância o ex-
prefeito Ronaldo de Azevedo Carvalho e
Romeu Januário de Matos, o cantor
Milionário, por superfaturamento de um
show da dupla “Milionário e José Rico”,
em maio de 2006. A apresentação, que
aconteceu em comemoração ao
aniversário da cidade, teria custado R$ 33
mil, mas foi pago com um cheque da
prefeitura no valor de R$ 57 mil.

Além do ex-prefeito e de Milionário,
também foram condenados Carlos
Eduardo Caires, responsável pela Via 7
Comunicação e Publicidade, empresa que
contratou o show, e André Renato Mar-
tins, que agenciou o evento. De acordo
com o Ministério Público, o valor chamou
atenção porque na mesma época a dupla
recebeu R$ 33 mil para se apresentar em
outros municípios do Sul de Minas. Na
época, o recibo da apresentação saiu em
nome da empresa Via 7, que é de Ameri-
cana (SP).

“Essa condenação já era esperada até
porque os autos eram evidentes com
relação aos crimes que eles praticaram”,
afirma o promotor Francisco Eugênio
Coutinho do Amaral.

De acordo com o promotor, os
envolvidos também respondem por uma
ação civil pública. “A ação por improbidade
administrativa já foi julgada em primeira e
segunda instâncias e o Tribunal de Justiça
manteve a decisão condenando todos eles

a ressarcir os cofres públicos. Não só nos
valores que eles receberam a mais, mas
também foram aplicadas multas no valor
que eles receberam, além da inelegibilidade
por 8 anos”, explica.

O show da dupla sertaneja aconteceu
no estádio municipal e reuniu milhares de
pessoas. A dupla foi a principal atração da
noite. Em depoimento ao Ministério
Público, o cantor Milionário disse que o
contrato firmado com a prefeitura era de
R$ 33 mil e que, após o show, ele foi
procurado por um homem a mando do
prefeito que pediu que ele assinasse um
documento com um valor maior. A
declaração foi assinada na chácara do can-
tor, em Mogi-Mirim (SP).

Nesta primeira instância, Milionário foi
condenado a um ano e seis meses, em re-
gime aberto, mas a pena foi substituída
por restrições de direitos e 10 salários
mínimos a uma entidade social de Santa
Rita do Sapucaí. André Renato pegou um
ano e 10 meses em regime aberto e teve a
pena revertida em restrições de direitos e
nove salários mínimos. Carlos Eduardo,
responsável pela empresa, pegou quatro
anos em regime aberto, também revertidos
em restrições de direitos e oito salários
mínimos, além de dois anos de serviços
comunitários.

Já o ex-prefeito Ronaldo de Azevedo
Carvalho foi condenado a seis anos em
regime semiaberto, mas como ele já tem
mais de 70 anos, a pena foi reduzida para

cinco anos e oito meses. O ex-prefeito disse
que pretende recorrer da decisão.

André Renato Martins, responsável
pela venda do show da dupla sertaneja,
alegou que ele e o cantor Milionário são

inocentes. Carlos Eduardo Caires,
responsável pela empresa de eventos,
também foi procurado, mas não foi
encontrado para falar sobre a decisão.

Fonte: G1-Sul de Minas

Centro Comunitário Santana inicia o Ano Letivo com novas atividades para as crianças
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Equipe Estrela de Minas
(Tonhão) vence Campeonato

de Futsal de Turvolândia
Cerca de 100 atletas participaram do

2° Campeonato  de Fu tsal em
Turvolândia. Com muita alegria e
diversão o público compareceu todos
os dias na quadra Municipal Padre
Chiquito, durante as duas semanas que
na qual ocorreu o campeonato. Ao todo

foram 10 equipes que competiram entre
si em busca da primeira colocação.

Veja como ficou a classificação final:
4° Lugar Corinthians (Buinho);
3° Lugar: Flamengo (Everaldo);
2° Lugar: Meninos da Vila (Ruam);
1° Lugar: Estrela de Minas (Tonhão).

Uma partida do
campeonato e
os torcedores

Baile Fantasy 2014 de São
João da Mata atrai muitas
pessoas com a apresentação
do músico Fabiano Souza

O Fantasy 2014 realizado na cidade de
São João da Mata, com organização de
Anilton Mendes, mais uma vez foi
sucesso absoluto. O evento contou com
a apresentação do músico Fabiano Souza
que deu um show com músicas variadas
e agradou a todos os presentes. O

organizador Anilton Mendes, feliz com
o resultado do evento, aproveita para
agradecer à todos que compareceram
para prestigiar e espero que todos
tenham curtido bastante a festa. “Muito
obrigado  a todos pela presença e
colaboração”, comemora Anilton.

Anilton Mendes, organizador do evento

Clima seco prejudica o cultivo da batata
e favorece as pragas em Minas Gerais

No município de Espírito Santo do Dourado, o clima seco prejudicou o desenvolvimento
das batatas e favoreceu o aparecimento das pragas. Batata é rejeitada nas beneficiadoras
 por causa do aspecto ruim. Sem qualidade, comércio da raiz está bastante prejudicado.

A falta de chuva e o calor prejudicaram
a produção de batata no sul de Minas
Gerais. A safra está sem qualidade e os
agricultores chegam a descartar até 30%
do que colhem.

O agricultor José Barreiro cultiva batatas
no sul do estado há 40 anos. A previsão
da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater) é de que este ano
sejam colhidas 520 mil toneladas em uma
área de 17 mil hectares.

Nesta safra das águas, José manteve a
mesma área cultivada em 2013, 15 hect-

ares, mas a produção diminuiu. No
município de Espírito Santo do Dourado,
o clima seco prejudicou o
desenvolvimento das batatas e favoreceu
o aparecimento das pragas. O produtor
esperava descartar 5% da produção por
causa deste problema, mas o percentual
foi maior, chegando a 35%. Com isso, a
batata acaba sendo rejeitada na
beneficiadora por causa do aspecto ruim.

O valor da saca de 50 quilos pago hoje
ao produtor é metade do valor recebido
na safra das águas de 2013. A produção

segue para estados do Sudeste e
Nordeste.

Um carregamento de 15 toneladas
vai para o Ceará, mas mesmo com a
seleção realizada pela beneficiadora
no  muni cípi o  de Ipu i úna,  o s
compradores têm dificu ldades de
encontrar batatas maio res. “Está
faltando qualidade e sem qualidade
não tem consumo”, diz o comprador
Jeferson Vilela.

Fonte: Globo Rural

Lavoura de
Batata

Secretaria de Saúde de Silvianópolis informa sobre a imunização para prevenir o câncer do colo de útero
O Ministério da Saúde, por meio do

programa nacional de imunização, amplia
o calendário nacional de vacinação com
a introdução da vacina quadrivalente
papiloma vírus humano  (HPV) no
Sistema Único de Saúde (SUS), para
prevenção do câncer do colo de útero.

O câncer do colo do útero é uma
doença grave e pode ser uma ameaça a

vida. No Brasil, é a 2º principal causa de
morte por câncer entre mulheres. Os
subtipos HPV 16 e 18 são
respectivamente por cerca de 70% dos
casos de câncer do colo do útero em
todo o mundo e ambos os subtipos estão
incluídos na vacina quadri valente con-
tra HPV.

Por intermédio das Secretarias de
Saúde e de Educação, agora em março
de 2014 se iniciou a  vacinação contra o
HPV para adoslecentes de 11 a 13 anos
de idade.

Para que os adolescentes estejam
devidamente protegidas contra o câncer
do colo de útero deverão tomar três

doses da vacina contra HPV no esquema
recomendado abaixo:

*1° dose: a dose inicial será efetuada
para adolescentes de 11 a 13 anos de
idade nas escolas à partir do mês de
março;

*2° dose: a 2ª dose será administrada
seis meses após a 1ª dose, em U.B.S;

* 3° dose: a 3ª dose será administrada
cinco anos após a 1ª, em U.B.S.

A vacina contra HPV é gratuita e
também estará disponível nas Unidades
de Saúde durante todo ano.

A vacinação das adolescentes ocorre
sem necessidade de autorizacão ou

acompanhamento dos pais ou
responsáveis. No entanto, caso o pai ou
responsável não autorize a vacinação da
adoslecente, deverá encaminhar o
“Termo de Busca”, devidamente
preenchido e assinado.

Não se esqueca de levar seu cartão de
vacinação.

Agende este compromisso e preteja-
se contra o câncer do colo de útero.

Faça sua parte!

Secretaria Municipal de Saúde de
Silvianópolis

Curso Gratuito de Bovinocultor de Leite e
Cafeicultor pelo Pronatec em Silvinópolis

Carga Horária: 200 horas
Local: CIEMSA
Início do Curso : 11/03/2014
Término do Curso: 30/08/2014
Dias e horários das aulas: Terça e quinta-feira das 19h às 22h
Sábado das 8h às 12h
Escolaridade Exigida: Ensino Fundamental II
Documentos necessários: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Produtor
Rural ou Declaração de Produtor Rural fornecido pela EMATER-MG e Cartão
Bancário (conta em nome do aluno)
Inscrições abertas nos seguintes locais: Sindicato dos Produtores Rurais e EMATER
(Ao lado do Banco do Brasil).
Informações pelo telefones: (35) 3451-1212 ou (35) 3451-1477


