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Morte do Policial Militar baleado durante tentativa de
assalto em Pouso Alegre choca população de Silvianópolis

O Subtenente Gabriel Machado Alvarenga, de 49 anos, que era o
Comandante do Pelotão da Cidade, morreu após cirurgia.

Ele estava à paisana e trocou tiros com dois criminosos em lotérica.
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Novo Caminhão Pipa de Silvianópolis
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Prefeito de Silvinaópolis e Chefe
do Siat do Município visitam

Laticínios do município
em busca de parceria

Em busca de novas parcerias, o
Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges  e Chefe de Tributos
Municipais (SIAT) Paulo César Moreira
visitaram no dia 25 de fevereiro a

Indústr ia de Lat icínios de
Silvianópolis. Eles foram recebidos
pelos direto res da indústria Edrei
Moreira e Carlinhos e saíram satisfeitos
com a recepção.

Prefeito
Benedito em
visita ao
Laticínios

Deputado Federal Odair Cunha visita Silvianópolis
e se encontra com o  Prefeito e  seu Secretariado

No dia 15 de março, o Deputado Fed-
eral Odair Cunha(PT) esteve visitando
o município de Silvianópolis onde se
encontrou com o prefeito Benedito

Porfírio Borges, que juntamente com seu
Secretariado puderam discutir vários
assuntos de suma importância para o
município, inclusive solicitando ao

Deputado mais recursos para a cidade,
que possam ser investidos em vários
setores e melhorar  ainda mais a
qualidade de vida da população.

Prefeito de Silvianópolis e seu Secretariado com o Deputado Federal Odair Cunha

Silvianópolis amplia ainda mais
a sua frota com a chegada de

um caminhão basculante
Com o  objetivo de dotar  a

administração municipal de meios para
melhorar, recuperar, readequar e
conservar estradas vicinais na zona ru-
ral e de aperfeiçoar e conservar espaços
públicos na cidade, a Prefeitura de
Silvianópolis trabalha e busca junto aos
Órgãos Federais e do Estado, como o
Ministério do Desenvolvimento Agrário
– MDA, equ ipamentos tais como
retroescavadeira, motoniveladora, pá

carregadeira, caminhão cisterna e
caminhão bascu lante, peças
necessárias para a recuperação de
estradas vicinais e outros serviços no
município.

Por último, a Prefeitura recebeu um
caminhão  bascu lante, doado  ao
município  pelo  MDA, através do
Programa PAC 2. No início de abril, ele
foi a entregue na cidade de Contagem-
MG pela Presidente Dilma Rousseff.

Novo caminhão de Silvianópolis

Prefeito de Silvianópolis se encontra com
Secretário Estadual de Agricultura para

tratar sobre Patrulha Mecanizada

O Prefeito de Silvianópolis Benedito Porfírio Borges participou recentemente de um encontro com Secretário Estadual da
Agricultura e Abastecimento e Deputado Zé Silva, em Alfenas, quando foram tratados diversos assuntos de interesse do

município, inclusive sobre a Patrulha Mecanizada.

Polícia Militar de Silvianópolis
ganha uma Viatura nova da

Secretaria de Segurança
Pública de Minas Gerais

No final do mês de fevereiro, a
Polícia Militar de Silvianópolis recebeu
uma doação  da Secretaria de
Segurança Pública de Minas Gerais,
uma Viatura nova para a corporação,

para oferecer mais segurança ao povo
do  município . “Esta é  mais uma
conqu ista para o  povo de
Silvianópolis”, enfatiza o Prefeito
Benedito Porfírio Borges.

Nova Viatura de Silvianópolis

Jornal “O Popular” completa um ano nesta edição

Crianças de Silvianópolis participam de
“Peneira do Palmeiras” em Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre , através
da Secretaria de Esportes e Lazer, no fi-
nal de fevereiro ofereceu aos jovens
atletas nascidos 1999/2000 a Avaliação
Técnica da S.E. Palmeiras com a
presença do  Observador Técnico
Edvaldo Marques – Palhinha. Esta
avaliação foi realizada no Estádio Irmão
Gino Maria Rossi   “Manduzão” e teve a
presença de mais de 250 atletas . A
cidade de Pouso Alegre esteve
representada pelas equipes Show de
Bola , Guarani , Forcraques, Estrela Azul,
R. A. Soccer e também receberam as
cidades de Monte Sião , Cachoeira de
Minas , São Gonçalo Sapucai,   Santa
Rita do Sapucaí, Congonhal, Bom
Repouso, Ipuiúna, Silvianópolis, São
Sebastião da Bela Vista e Estiva . Foi um
sucesso e todos os jovens atletas que
sonham ingressar numa equipe e se
tornarem atletas profissionais puderam
mostrar o talento e depois o Observador
Técnico - Palhinha  informará quem irá
fazer a avaliação Final no C.T. da S.E.

Palmeiras . O evento foi marcado pelas
au toridades esportivas como a
Secretária de Esporte de Estiva , Ana

Paula; Secretário de Esporte de
Congonhal, Toninho; Secretária de
Esporte de Silvianópolis, Carol Beraldo.

Time de Silvianópolis que participou da “Peneira do Palmeiras”

A prática esportiva também ajuda num mundo melhor com
tudo de bom que traz para nós: saúde, auto-estima, espírito de

equipe, objetivos, entre outros atributos que com certeza,
vem junto com o esporte.  Autor: Gustavo Borges
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Morte do Policial Militar baleado durante tentativa de
assalto em Pouso Alegre choca população de Silvianópolis

O Subtenente Gabriel Machado Alvarenga, de 49 anos, que era o Comandante do Pelotão da Cidade, morreu após cirurgia.
Ele estava à paisana e trocou tiros com dois criminosos em lotérica.

O Subtenente Gabriel, Comandante da
PM de Silvinópolis, que foi baleado
durante uma tentativa de assalto a uma
lotérica no Centro de Pouso Alegre morreu
no Hospital Samuel Libânio após ser
submetido a uma cirurgia. Ele havia levado
um tiro na região da barriga durante a troca
de tiros com os assaltantes. O velório do
subtenente Gabriel Machado Alvarenga
aconteceu no Velório Santa Edwirges e o
enterro foi no Cemitério Jardim do Céu em
Pouso Alegre.

Além do policial, dois assaltantes ficaram
feridos durante a troca de tiros que
aconteceu após a dupla chegar à lotérica
e anunciar o assalto. Os criminosos foram
abordados quando um deles saía da
lotérica e ia em direção ao comparsa que
estava do lado de fora em uma motocicleta.
Eles tiveram dificuldades de ligar o veículo.

O subtenente Gabriel Machado
Alvarenga foi socorrido às pressas para o
Hospital Samuel Libânio e morreu após
ser submetido à cirurgia.

Os criminosos fugiram em uma moto que
foi abandonada no bairro Saúde levando
cerca de R$ 14 mil. No veículo, havia marca

de tiros e manchas de sangue. Eles
também teriam sido atingidos pelos tiros.
Cinco suspeitos que participaram e davam
apoio à ação foram presos no mesmo dia.
As armas que estavam com eles também
foram apreendidas.

Para o prefeito Benedito Porfírio
Borges, o falecimento do Honroso
Comandante do  Destacamento de

Policia Militar em Silvianópolis, Subtenente
Gabriel Machado Alvarenga, que, em vida,
prestou grandes serviços ao município e
deixou como exemplo um modelo de
dignidade e consideração ao próximo. A
Prefeitura  decretou luto oficial de três dias
e o  prefeito, em nome da população, dá os
sentimentos aos familiares e pede a Deus
que os conforte nestas horas de dor.

Subtenente
Gabriel

Polícia Militar divulga Nota Oficial
sobre os acontecimentos que vitimaram
o Subtenente Gabriel Machado
de Alvarenga em Pouso Alegre
A última sexta-feira, 14 de março, e as

primeiras horas desse sábado, foram de
intenso trabalho para o 20º Batalhão de
Polícia Militar. Após o assalto a uma
casa lotérica no centro de Pouso Alegre,
os policiais militares conseguiram
prender as cinco pessoas envolvidas na
ação criminosa. Com eles, foi apreendida
também a arma utilizada no crime e parte
do dinheiro roubado.

 Após o crime, denúncias levaram os
policiais militares a encontrarem uma
moto que foi usada na fuga e que acabou
sendo abandonada. Os criminosos em
seguida entraram em um carro que foi
encontrado no Bairro São João. Em uma
casa desse bairro, 2 homens e 1 mulher
fo ram presos suspeito s de darem
cobertura ao assalto. Já nos primeiros
minutos do dia 15 de março, quando
saíam de uma mata ainda no Bairro São
João, com o apoio da 17ª Companhia de
Missões Especiais e da Polícia Civil, os
dois homens que praticaram o assalto
também foram presos. A moto, o carro,
um revólver calibre 38 além do dinheiro
do  assal to foram apreendidos e
encaminhados à Delegacia Regional de
Pouso  Alegre, onde todos foram
autuados em flagrante pelos crimes
cometidos. Assim, a intervenção policial
de reação imediata ao  crime e a
integração das forças policiais foram
desenvolvidas com sucesso.

Porém, é com imenso pesar que
informamos que, durante o assalto, o
Sub Tenente Gabriel Machado
Alvarenga, Comandante do 4º Pelotão
da 56ª Cia do 20º BPM em Silvianópolis,
de 49 anos, mesmo de folga, ao se
deparar com a ocorrência, fez o possível
para inibir a ação dos assaltantes e
cumpriu bravamente o juramento que fez
ao entrar na instituição: “dedicar-se
inteiramente ao serviço policial, mesmo
com o sacrifício da própria vida”. O
militar interveio na tentativa de prender
os infratores, e na troca de tiros, apesar
de atingir os criminosos acabou sendo
ferido e infelizmente nas primeiras horas
desse sábado, 15 de março, não resistiu
aos ferimentos e veio a falecer.  Nesse
momento, a Corporação se compadece
com a dor da família desse bravo policial,
que foi sepultado no fim da tarde de
sábado com Honras Fúnebres Militares.

 Mesmo diante dessa inestimável
perda, a 17ª Região de Polícia Militar
reafirma seu compromisso de promover
a segurança pública e destaca que as
constantes ações e operações de
prevenção ao crime continuarão nos
72 municípios que a compõem. Todos
os policiais mili tares permanecem
trabalhando diuturnamente pela paz e
t ranqu i l idade de cada cidadão  e
cidadã que contam com nossos
serviços.

Assessoria de Comunicação Organizacional
da 17ª Região de Polícia Militar

Materiais
apreendidos
com os
assaltantes

Silvianópolis recebe Caminhão
Pipa do “Programa Prómunicípio”
do Governo de Minas Gerais
Silvianópl is recebe mais um

maquinário para aumentar ainda mais a
sua frota. Deste vez é um Caminhão
Pipa, proveniente do Programa
Promunicípio. Este maquinário
juntamente com os demais vai dotar
ainda mais a Administração Municipal
de meios para abertura, recuperação,

readequação e conservação de estradas
vicinais na zona rural do município, além
de outros serviços. “As melhorias
proporcionadas pelos maquinários que
a prefeitura vem adquirindo beneficiarão
toda a população do nosso município e
também das cidades vizinhas”, frisa o
prefeito Benedito Porfírio Borges.

Novo Caminhão Pipa de Silvianópolis



4 O POPULAR

Estudante que participou de
festa em Espírito Santo do

Dourado é presa por inventar
crime a Polícia em Pouso Alegre
A garota contou á polícia que estava em uma festa em Espírito

Santo do Dourado, onde trocou sua câmera fotográfica por
substâncias entorpecentes. Ela disse ter inventado o crime para

justificar aos pais a falta da câmera.

Uma estudante de 18 anos foi presa
no dia 16 de março em Pouso Alegre
por comunicação de falso crime a
Polícia. De acordo com a Polícia Militar,
a garota acionou a Polícia por volta das
19h30 do domingo para comunicar o
roubo de sua bolsa.

À Polícia, ela disse que um ladrão saiu
de dentro do carro que teria parado
próximo a ela, puxado sua bolsa,
voltado para o veículo e fugido. Porém,
em meio  ao ato policial , a garo ta

começou  a mudar suas versões,
assumindo que sua bolsa não havia
sido roubada.

A garota contou a Polícia que estava
em uma festa em Espírito Santo do
Dourado, onde trocou sua câmera
fotográfica po r substâncias
entorpecentes. Ela disse ter inventado
o crime para justificar aos pais a falta
da câmera.

A garota foi presa e encaminhada para
a Delegacia de Polícia Civil.

Vigilância Sanitária e Epidemiologia preocupam
com os terrenos vazios e sujos em São João da Mata

Devido a grande sujeira em alguns terrenos vazios na cidade(como mostram as fotos) a Prefeitura de São João da Mata fez
uma comunicado à população visando a saúde pública e o bem estar das pessoas. Para isso, avisou que  os setores de
Vigilância Sanitária e Epidemiologia solicitavam a todos os proprietários de lotes não edificados, situados no perímetro

urbano, que mantivessem seus terrenos limpos. Ela estipulou um prazo que seria de 10 a 20 de março, para que a limpeza
seja feita. Caso isso não ocorresse, o proprietário seria notificado e multado.

Polícia Militar de Turvolândia
ganha Viatura nova da
Secretaria Estadual de

Segurança Pública
No final do mês de fevereiro, dentro do

Programa do Governo do Estado, de
melhorar a Segurança Pública, Turvolândia
também recebeu uma nova Viatura. A

entrega para o município foi feita em Pouso
Alegre e quem recebeu o veículo e depois
passou para a Polícia Militar foi o vice-
prefeito, Luiz Carlos de Lima.

Vice-prefeito
recebendo a
Viatura da PM

Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua SESI em
Silvianópolis e Sacode a Praça atraem muitas pessoas

A 7ª Etapa do Circuito Sul Mineiro de
Corrida de Rua SESI 2014(Corrida
Integração) foi realizada na cidade de
Silvianópolis no dia 29 de março, junto
com o evento “Sacode a Praça” e contou
com a participação de 31 atletas sendo:
24 atletas na categoria comunidade
masculino e  07 atletas na categoria
comunidade feminino.

Este evento é realizado pela Prefeitura
de Si lvianópo lis, através do
Departamento de Esportes, em parceria
com o SESI, FIEMG e a EPTV.

Durante o evento aproximadamente
400 pessoas usufruíram dos brinquedos,
tendas com atendimento  da saúde,
oficinas pedagógicas, animadores e
monitores.

A Diretora de Esportes de
Silvianópolis, Ana Carolina Beraldo
Almeida, ressalta que eventos como
esse que traz entretenimento para as
crianças são sempre bons, mas este
evento não foi só bom, ele foi ótimo,
trouxe diversão, educação  e ainda
oficinas onde as crianças aprenderam
novas práticas.

“O evento ultrapassou as expectativas
na questão de público e de organização,
tivemos um dia muito gostoso e divertido

com a part icipação  de toda a
população”, diz Carol  Beraldo  e
acrescenta “O Departamento de
Esportes só tem a agradecer todas as
crianças e pais que compareceram e
fizeram do evento um sucesso e também

a todos os Departamentos que marcaram
presença no evento e em especial
agradecer a parceria da Polícia Militar e
colaboradores envolvidos no evento e
ao SESI, FIEMG e EPTV pela parceria
neste evento.”

Entrega de premição  da Corrida Integração pelo Prefeito Benedito Porfírio
Borges  e pela Diretora de Esportes, Carol Beraldo

Atleta de nove anos de idade
de Silvianópolis passa em

teste do São Paulo F.C.
Nos dias 15 e 16 de março, aconteceu

no Estádio Waldir de Melo em Borda da
Mata, a avaliação técnica para classificar
jogadores de futebol de campo para o
clube paulista São Paulo. O atleta Darlan
Victor Castro Lopes, de Silvianópolis,
passou pela avaliação técnica, sendo
mais um Silvianopolense pré-aprovado
em clube profissional. “Atleta esse que
sempre foi destaque e com apenas nove

anos, sempre atuou perfeitamente nos
jogos, e por isso você é interesse para
um clube profissional. Desejamos a você
toda a sorte do mundo, que Deus possa
abençoá-lo nessa caminhada em busca
da realização do seu sonho. Fato esse
que serve de incentivo para todos os
atletas que possam sempre lutar por
seus objetivos. Parabéns!”, diz a
Diretora de Esportes, Carol Beraldo.

Avaliação
Técnica do SPFC
em Borda da
Mata

Atleta Destaque

O Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges,  juntamente com a

equipe de Esportes, fez uma
homenagem ao atleta Darlan Victor de

Castro Lopes, pelo reconhecimento do
seu talento e aprovação no teste do

São Paulo Futebol Clube.

Aquisição de material
esportivo em Silvianópolis

Para a melhoria dos treinamentos das escolinhas de Voleibol,
 Futsal e Futebol de Campo a Diretoria de Esportes de

 Silvianópolis adquiriu novos materiais esportivos.


