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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

1º Festival de Sabores e Saberes de Santana movimenta Silvianópolis

Praça enfeitada para o Festival
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Prefeitura de Silvianópolis
comprará três ônibus escolares

por quase 500 mil reais

Prefeito Benedito Porfírio Borges assinando o convênio
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O Colégio
Integrado de
Estudo
Municipal
Santa Águeda
(CIEMSA)  de
Silvianópolis
parabeniza
todos os
professores e
alunos do 5º
Ano do Ciclo
Complementar
pelo
envolvimento
na Olimpíada
de Língua
Portuguesa
2014 e,
especialmente
o aluno Kawan
Gabriel
Fernandes
Pereira que
teve o Poema
vencedor na
Etapa
Municipal.
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2014

Mês                           Dia

 Janeiro              10
Fevereiro            10
Março                 10
Abril                   10
Maio                    12
  Junho                 10
   Julho                 10
  Agosto               11
   Setembro           10
  Outubro               10
 Novembro             10
   Dezembro             10
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Encontro de Gestantes
no CRAS de Silvianópolis

Realizou-se na sede do CRAS de
Silvianópolis, no mês de agosto, uma
palestra para gestantes  que foi
ministrada pela psicóloga Dra. Ana Caro-

lina, abordando sobre a autoestima e a
ansiedade na gravidez. Esteve também
presente nesta palestra a Secretária da
Assistência Social, Daniele de Paiva.

Encontro de
Gestantes

Melhorias nas estradas
rurais dos bairros Jaguara e
Cachoeira em Silvianópolis

A Secretaria Municipal
de Obras de

Silvianópolis iniciou
melhorias e

conservação das
estradas dos bairros
Jaguara e Cachoeira,

tais como:
patrolamento,

cascalhamento,
limpezas de bueiros,

desvios de enxurradas
e outros.

Secretaria Municipal de Obras
de Silvianópolis instala Guarita

de ônibus que atende dois bairros
Foi instalado na saída dos
bairros Primavera e Jardim
Bela Vista em Silvianópolis
uma guarita de proteção aos
usuários de ônibus destas
duas localidades. O Paço
Municipal agradece a
indicação do  atento
vereador Lúcio da
Sorveteria.

Prefeitura de Silvianópolis
comprará três ônibus escolares

por quase 500 mil reais
O Prefeito de Silvianópolis

Benedito Porfírio Borges e
Secretário Murilo da Costa
Santos assinaram contrato
entre a Prefeitura  e a empresa
IVECO para aquisição de três
ônibus escolares zero Km,
sendo  o valor total do
convênio de R$447.700,00,
valor este repassado pelo
FNDE do Ministér io da
Educação do Governo Fed-
eral.

Ônibus do Programa “Caminhos da Escola”
trabalhando a todo vapor em Silvianópolis..
“Nossas crianças merecem o melhor! Uma

conquista da administração 2013/2016”, diz a
Secretária de Educação, Lucielly.

Comemoração do Dia dos Pais na Creche Municipal
e nas escolas municipais de Silvianópolis
Comemorou-se na Creche Municipal

de Silvianópolis, no mês de agosto, o
Dia dos Pais. Foi projetado um vídeo das
crianças montado pela Coordenadora
Jacqueline, o qual foi assistido por
todos os pais e mães presentes. A

Secretária Municipal de Educação
Luciely Daianne também falou sobre esta
importante data, agradecendo  e
desejando felicidades aos pais.

Também houve comemoração ao Dia
dos Pais nas Escolas Municipais.

“Parabéns a todos os pais, mães,
pa dr inhos , t io s, avôs. . . enf im  a
todos aqueles que fazem o  papel
de pai  na vida de uma criança,”
d iz  a  Se cr e t ár i a de  E duc a ç ão ,
Lucielly.

Comemoração
nas escolas
municipais

Comemoração
na Creche
Municipal

Secretaria Municipal de Saúde de
Silvianópolis realiza o Hiperdia na cidade

Foi realizado no mês de agosto, na praça
do Coreto em Silvianpólis e no bairro do
Morro, o HIPERDIA, uma ação do ESF onde
foram aferidas pressão arterial e diabetes,

inclusive com palestras e esclarecimentos
sobre este assunto. O Paço Municipal
agradece os Agentes Comunitários de
Saúde, Helenice Beraldo, João Carlos

Castro e Amanda e também as enfermeiras
Dra. Bianca e Dra. Patrícia. “Parabéns a
Secretária de Saúde Ana Cláudia e as
agentes envolvidas no trabalho.”

Hiperdia no
Coreto e no
bairro do

Morro

Encontro da Terceira Idade
no CRAS de Silvianópolis

Foi realizado no mês de
agosto, na sede do CRAS em
Silvianópolis, o primeiro
Encontro da Terceira Idade.
“O Paço Municipal felicita e
agradece a estes homens e
estas mulheres que fazem de
Santana uma cidade mais
bonita e melhor de se viver”,
diz o  Prefeito Benedi to
Porfírio Borges.

Reforma da Escola Silviano
Brandão em Silvianópolis

Já está em fase de acabamento a nova
cozinha da escola Silviano Brandão de
Silvianópolis, aos poucos o prédio vai
adquirindo nova cor, as salas foram
todas sintecadas, enfim recebendo uma
ampla reforma.
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Secretárias de Educação
de Espírito Santo do Dourado

e Silvianópolis participam
de Seminário sobre

Educação em Varginha

As Secretárias de
Educação  de Espírito
Santo  do Dourado,
Flavinéia Malaquias e de
Silvianópolis, Lucielly
Dainne participaram do 1º
Seminário sobre
Educação em Varginha
realizado no final do mês
agosto.

Turvolândia recebe
ambulância de 54 mil reais

O município de Turvolândia recebeu, através de emenda parlamentar,
mais uma ambulância no valor de R$54.000,00.

O Paço Municipal
de Silvianópolis

parabeniza e dá as
boas vindas a

Dra.Bárbara, da
equipe do

ESF(Estratégia de
Saúde da Família).

Equipe Sub 9 de Futsal de Silvianópolis
participa de Torneio em Estiva

A Equipe de
S i l v i a n ó p o l i s
participou do
Torneio de Futsal
na cidade de Estiva
com a categoria
Sub 9 . Tão
pequenos e já
começaram a fazer
história, provando
que o futsal não se
tem idade para que
comecem a
competir e a tendência é ficar cada vez mais forte e com o investimento e o apoio da Prefeitura e Diretoria de Esportes,
garantindo a melhoria do Esporte dia por dia.  “Parabéns a todos pelo grande resultado, agora é continuar lutando para que
possamos conseguir coisas maiores, não importa o resultado quanto se ganha ou quando se perde o importante é demonstrar
o espírito esportivo que prevalece dentro do nosso time, Parabéns Atletas!!”, diz a Secretária de Esportes Carol.

Secretaria de Saúde de Silvianópolis ganha carro zero quilômetro
A Prefeitura Municipal de Silvianópolis adquiriu, no

dia 25 de agosto, mais um veículo zero km, desta vez
para a Secretaria de Saúde. “Este automóvel vem
melhorar ainda mais a nossa frota que agora conta com
veículos quase exclusivamente novos”, comemora a
Secretária de Saúde, Ana Cláudia.

A Prefeitura de
Silvinópolis recebeu,
neste mês, mais um
veículo zero km da

marca Renault,
modelo clio 2014.
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Prefeitura de Silvianópolis
homenageia ex-vereadores

da cidade já falecidos
O Paço Municipal de

Silvianópolis homenageia o
Sr. Antônio D’Avi la
Bi tencourtt  Fi lho , ex-
vereador de Silvianópolis,
falecido recentemente. Dote,
como era conhecido por seus
amigos e familiares foi um
vereador sério e atuante,
convicto nas suas atitudes e
sempre na Tribuna da Câmara
Municipal, defendeu os
interesses maiores de
Santana.

”Também queremos lembrar e prestar honras aos nossos outros ex-vereadores já
falecidos: Sr. Jesus Nery de Lima, Sr. Delcides Francisco Gonçalves e Sr. Narcizo
Alves, que também fizeram do Parlamento Municipal, suas bandeiras de Trabalho,
Fé e Amor por Silvianópolis” conclui o Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Equipe da Educação Infantil
de Silvianópolis participa de

Encontro sobre o assunto
promovido pela Secretaria de
Educação de Borda da Mata

A equipe da Educação Infantil de
Silvianópolis, a Diretora Jacira, a
Supervidora Elizabete e a Coordenadora
da Creche Jacqueline participaram nos
dias 19 e 20 de agosto de um Encontro
do Grupo de Estudos Proinfância de
Guaxupé/MG promovido pela Secretaria
de Educação da Borda da Mata. Foram
dois dias destinados à reflexão da

importância da Educação Infanti l,
mudanças das práticas, brincadeiras,
músicas. A base da educação de uma
criança está na creche e pré-escola. A
Secretária de Educação Luciely e o
Prefeito Benedito Porfírio Borges apóiam
esses eventos “para que possamos jun-
tos renovar a educação infantil em nosso
município.”

Encontro sobre
Educação Infantil
em Borda da Mata

Prefeito e Secretária de Educação de
Silvianópolis participam de reunião
na SRE de Pouso Alegre para tratar

do Plano Nacional de Educação
Participaram no dia 14 de

agosto, o Prefei to de
Si lvianópo lis, Benedi to
Porfírio Borges, a Secretária
de Educação, Luciely e a
Presidente da Câmara dos
Vereadores, Mariângela de
uma Reunião promovida pela
Superintendência Regional
de Ensino de Pouso Alegre
para tratar do Plano Nacional
de Educação e assumir a
responsabilidade de renovar
o Plano Decenal de Educação de Silvianópolis com o objetivo de buscar melhorias
para a educação do  município em todas as etapas e modalidades.

25 de Agosto – Dia do Soldado
Silvianópolis

Comemorou-se
na tarde do dia

25 de agosto,
o dia desses

valorosos
profissionais.

“Nós nos
sentimos

imensamente
honrados em

participar
desta singela
homenagem,

quando
crianças da

Rede Munici-
pal,

Professores e
nosso Prefeito

cantaram e
deram

parabéns aos
nossos

soldados”, diz
a Secretária de

Educação,
Lucielly.

1º Festival de Sabores e Saberes de
Santana movimenta Silvianópolis

Silvianópo lis esteve em festa de
29 a 31 de agosto.  É que aconteceu
na cidade o 1º Festival de Sabores
e Saberes de Santana, com culinária
tradicional, cultura e lazer.

O evento gastrocultural reuniu os
sabores da gastronomia mineira com
ênfase para a culunária rural e para
os saberes artísticos e culturais de
Silvianópolis.

O pro jeto  nasceu  do desejo  da
Prefei tura em promover e valorizar
os fazedores da cu l inária local ,
o f er ece r  mom ento s de laz er  e
cultura à comunidade e visitantes e
assinalar  um marco na história do
mu nicí pio  como  ref erência em
culinária mineira e rural.

Uniram-se ao Projeto, a jornalista
santanense Ana Beraldo , do Anauá

– Cultura e Comunicação, e Rogéria
Ai res,  da  Rogéri a Go ume rt , de
Po uso  Ale gre,  qu e as sinaram  a
produção do  Festival.

No  C ar dáp io  hou ve co mi da
mineira(carne na lata, leitoa, linguiça
defumada, frango caipira, caldos,
vaca atolada, tutu  de fei jão, feijão
tropeiro, cartuchos, doces casei ros,
qu i t andas , pamo nha, pa ste l  de
farinha de milho, pão de queijo, broa
de pau a pique, vendinha da roça,
fo rno  a l enha co m qu i ta ndas
assadas na ho ra, homenagem ao
cozinheiro Dezinho e muito mais.

A programação teve a abertura na
sexta-feira, às 18h e depois seguiu
co m apr es ent aç õe s m us ica is  e
expo siç ão  de  a rt esa na tos . No
sábado, o início foi às 10h da manhã

e segu iu  até a no i te com as mais
várias at ividades como teat ro   de
rua, músicas, o ficinas de pintura,
congadas, roda de vio la, roda de
causos, fo l ia de reis, contação  de
his tó ri as, perfo manc es, danç as,
capoeira e shows especiais.

E no  dom ingo , ú l t im o  dia  do
F es t iva l ,  te ve o  am a nhe ce r  na
Cruz da Pedra –  Serra Coroado  e
depo is à  part i r  das 10h , mu i tas
ou t ras at iv idades, como  no  dia
a nt e ri o r,  co m  de s ta que  pa r a o
e nc e r r a m e n t o  c o m  a
apresentação  do  Grupo  Ponteio ,
s o b  a  r e gê nc i a  do  P r o f e s s o r
Odi l on  B as í l io ,  f i l ho  de No nô
B a s í l i o  e  N a ná ,  no m e s
conhecidos nacionalmente  pela
histó ria da música sertaneja.

Veja alguns flashes do evento:


