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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

Reforma da rede de abastecimento
d e  ág ua  de  S i l v i a nó po l i s

A Secretaria
Municipal de
Obras de
Silvianópolis
continua a
reforma da rede
de abastecimento
de água da
cidade.

Silvianópolis ganha caminhão novo do Governo do Estado
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Silvianópolis ganha caminhão
novo do Governo do Estado

A Prefei tu ra de
Silvianópol is recebeu
mais um caminhão
caçamba zero km, marca
Mercedes, 6 metros
cúbicos do Governo do
Estado, o qual vem para
ampliar a fro ta de
máquinas para a
Secretaria de Obras.

Engenheiros e Técnicos da
Funasa se reúnem com Prefeito
de Silvianópolis para elaborar

projeto de remodelação do
Sistema de Tratamento e

Distribuição de Água
Estiveram reunidos no

Gabinete do Prefei to de
Silvianópolis, Benedito Porfírio
Borges, no dia 06  de maio,
Engenheiros e Técnicos da
FUNASA para elaborarem
projetos para total remodelação
do Sistema de Tratamento e
Distr ibuição de Água em
Silvianópolis. “Aos Engenheiros
e Técnicos as boas vindas de
toda nossa equipe”, diz o
Prefeito, Benedito.

Funasa faz medição e
levantamento topográfico para
elaborar projeto para melhorar

capacitação, tratamento e
distribuição de água em

Silvianópolis
A Construtora Órbita Engenharia de

Belo Horizonte está quase terminando
os serviços de medição e levantamento
topográfico das ruas de Silvianópolis
para um grande projeto de melhoramento
da capacitação, tratamento  e
distr ibuição de água na cidade.
A Prefeitura informa a todos os cidadãos
que este projeto é da FUNASA, uma
autarquia do Governo Federal, que não
tem qualquer relação com a COPASA que
é na realidade a empresa de água do
Governo de Minas.

Diversas entidades se reúnem no
CRAS de Silvianópolis para

tratar da implantação do
Gabinete Itinerante

Estiveram reunidos na sede do CRAS
em Silvianópolis no dia 13 de maio,
membros da Prefeitura, das Secretarias,
de Setores da Sociedade Civi l,
Vereadores, da Polícia Militar, da Emater,

do Conselho Tutelar, para tratar de
assuntos relacionados à Administração
Municipal, principalmente do projeto
Gabinete Itinerante, que será implantado
neste primeiro semestre de 2014.

Reunião com
diversas entidades
sobre o Gabinete
Itinerante

Quatro bairros da zona rural de
Silvianópolis recebem melhorias

nas estradas em abril

Dando prosseguimento ao projeto de melhorias de nossas estradas rurais, a
Secretaria Municipal de Obras de Silvianópolis faz melhorias nas estradas dos

bairros Picadô, Sítio, Beira-do-Rio e Palmital.

Estudantes de Silvianópolis participam da
etapa regional do JEMG em Extrema

A Prefei tura de Silvianópolis,
juntamente com a Diretoria Municipal de
Esportes, montaram uma grande
estrutura de apoio para darem total
assistência aos  atletas-estudantes que
participaram do JEMG em Extrema.

A Prefeitura agradece a Diretora de
Esportes, Carol, ao Zé Mauro, Rodrigo,
aos motoristas Reginaldo e Nei, ao pro-
fessor Guto, a diretora Maria Lúcia e ao
prefeito Benedito Porfírio Borges.

“Um agradecimento muito especial
aos pais e mães e aos nossos atletas
estudantes que levam o  nome de
Silvianópolis tão alto e tão longe!!!”, diz
a Diretora de Esportes, Carol.

Prefeito Benedito
prestigiando a
Delegação de
Estudantes nos
jogos escolares
em Extrema

Comemoração do Dia das Mães nas Escolas de Silvianópolis
Co me mor ando

festivamente o Dia
das Mães, o
Prefeito de
S i l v i a n ó p o l i s ,
Benedito Porfírio
Borges, compareceu
às escolas
municipais Silviano
Brandão, CIEMSA e
a Creche do Bairro
do  Morro com a
Secretária de
Educação Luciely, a
Diretora Li la
C a m a r g o ,
S u p e r v i s o r a s ,
Professo res e
funcionários para
comemorar junto
com as mães e
alunos esta data tão
importante. O
Prefeito agradeceu a
todos pela presença
e em especial às
mães por ajudarem
na construção de
uma cidade melhor.
Falou também das
conqu istas para a
Educação e dos
f u t u r o s
planejamentos.

Comemoração do Dia das Mães em
Silvianópolis deixa alunos e mães

emocionados

“Há empresas que não
fazem sucesso por
causa do óbvio: não

anunciam. Há
vendedores que

não vendem por causa
do óbvio: não visitam.

Em resumo: seja
ousado para atravessar

o sinal vermelho da
vida, mas esteja atento
para não levar batida

no verde.”
Gilclér Regina
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Cursos profissionalizantes em Silvianópolis

A Secretaria Municipal de Educação de Silvianópolis propicia cursos profissionalizantes (Bovinocultura, Auxiliar de
Administração, Inglês, Recepcionista) à pessoas que desejam uma nova opção no mercado de trabalho.

Reforma do ESF Santa
 Águeda em Silvianópolis

Dando continu idade às
reformas no prédio do ESF
Santa Águeda, a Secretaria
Municipal de Obras de
Silvianópolis avisa que em
breve estará entregando esta
reforma à população e aos
funcionários que ali
trabalham.

Obras no ESF
Santa Águeda

Oficinas de capacitação
profissional em Silvianópolis

Está em andamento, uma
parceria inovadora entre a
Secretaria de Ação Social, na
pessoa da Secretária Danielle
Alves e o profissional Luciano,
Técnico em Costura, para a
capacitação de pessoas a serem
inseridas no mercado de
trabalho.

Reforma no prédio da
Escola Silviano Brandão para

abrigar Departamentos da
Prefeitura de Silvianópolis

Continuam as obras de
reformas na Escola

Silviano Brandão de
Silvianópolis para sediar

Departamentos da
Prefeitura.

Padre Heraldo visita
Prefeitura de Silvianópolis

“Sentimos felizes e
honrados com a
visita do nosso
querido Padre
Heraldo e de nosso
amigo Jésus”, diz o
prefeito de
Silvianópolis,
Benedito Porfírio
Borges.

Prefeito de Silvianópolis pede
a Secretaria Nacional de
Habitação recursos para

construção de casas populares
Em visita a Secretaria

Nacional de Habitação, em
Brasí lia, o prefei to de
Si lvianópo lis, Benedi to
Porfírio Borges conversou
com o Deputado Federal,
Odair  Cunha (PT-MG),
solicitando a sua intervenção
para liberar recursos para a
construção  de casas
populares no município.

Silvianópolis receberá 200 mil
reais de emenda parlamentar

para infraestrutura
O Prefei to de

Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges e o Vice-
prefeito Alessandro
visitaram o Gabinete do
Deputado Federal,
Reginaldo Lopes (PT-
MG), em Brasília, onde
foram recebidos pelo
Deputado e funcionários
sendo informados que o
município receberá uma
emenda parlamentar no
valor de 200 mil reais
para ser u sada na
infraestrutura.
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Silvianópolis deverá receber emenda
parlamentar de 150 mil reais para

aquisição de ônibus escolar
Em visita ao gabinete do Deputado

Federal, Geraldo Tadeu, em Brasília, o
Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges e vice Alessandro foram
informados da colocação em pauta de
uma emenda parlamentar no valor de 150
mil reais para a aquisição de um ônibus
escolar.

Alessandro, Benedito e
Geraldo Thadeu

Prefeito de Silvianópolis
e vice-prefeito visitam

Deputado Federal Renzo Braz
O prefeito de Silvianópolis Benedito

Porfírio Borges e o vice Alessandro
visitaram gabinete do Deputado Federal,
Renzo Braz, em Brasília, sendo recebidos
por ele e por funcionários, para tratar de
assuntos relacionados à administração
municipal.

Alessandro, Renzo Braz e Benedito

Prefeito de Silvianópolis visita
FNDE solicitando liberação de

recursos para o município
O Prefeito de Silvianópolis

Benedito  Porfírio Borges
visitou o FNDE, no Ministério
da Educação, para tratar de
assuntos importantes para a
cidade, como a liberação de
recursos para a construção da
creche municipal e também
para a aquisição de ônibus
escolares.

Alfabetização para
adultos em Silvianópolis

A Secretaria Municipal de
Educação de

Silvianópolis investe na
alfabetização para

adultos, acreditando nas
palavras do grande

mestre Paulo Freire: Onde
quer que haja mulheres e
homens, há sempre o que

fazer, há sempre o que
ensinar, há sempre o que

aprender.

Secretária de Educação de
Silvianópolis ministra Curso de
Capacitação a Professores da

Rede Municipal de Ensino
A Secretaria Municipal de
Educação, na pessoa de
sua Secretária, Luciely
Daianne da Silva Barroso
ministrou um curso de
capacitação a diversos
professores da Rede
Municipal de Ensino.

Professores durante
Curso de Capacitação

Pintura da Igreja de Santa
Rita em Silvianópolis

A Secretaria Municipal de
Obras de Silvianópolis
realizou a pintura da
capelinha de Santa Rita, na
rua Geraldo Muniz, para as
festividades da Santa no
mês de maio.

Ternos de Congadas de Silvianópolis participam
da Festa de São Benedito em Aparecida-SP

O município de Silvianópolis foi muito bem representado na grandiosa festa de São Benedito em Aparecida- SP.
O prefeito, Benedito Porfírio Borges, como sempre, prestigiando os eventos religiosos e culturais de sua terra,

esteve em Aparecida com os dois Ternos de Congadas.

Campanha de Vacinação contra
 a gripe em Silvianópolis

O Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges, participou da
Campanha de Vacinação Antigripal em
dois Postos de Saúde da cidade
(Bairro do Morro e Catas),
conscientizando a população de como
é importante a prevenção e dando
total apoio aos funcionários
participantes da Campanha.

Atleta de São João da Mata fica em quarto lugar
numa corrida de rua em Santa Rita do Sapucaí

O atleta de São João da Mata,
Chapecó , esteve participando da
Corrida Circuito de Rua em Santa Rita
do  Sapucaí  e conseguiu a quarta
colocação na categoria de 25 a 29 anos,
onde ele teve o prazer de conhecer o
atleta profissional Geovani dos Santos,
de Natércia e conhecido no país todo.
O Departamento de Esportes do
Município parabeniza o atleta pela sua
bri lhante atuação representando  a
cidade. “Mais uma vez sentimos orgulho
de nosso amigo Chapecó”.

Chapecó com o atleta
profissional Giovani
dos Santos

Secretária de
Educação de

Espírito Santo
do Dourado
participa de

feira do NAME
em São Paulo
A Secretária de

Educação de Espírito
Santo  do Dourado,
Flavinéia Malaquias,
participou no dia 25 de
maio de uma feira de
Material Pedagógico
NAME(Pearson), em
São Paulo, material este,
que é usado na
educação infantil das
escolas municipais de
seu município. A feira
“Educar, Educador, Ma-
terial Pedagógico do
Name,(Pearson)” foi
bastante movimentada
e segundo Flavinéia, ela
encontrou materiais
excelentes, que auxiliam
na qualidade do ensino.

Feira em
São Paulo


