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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

FELIZ NATAL E
PRÓSPERO

ANO NOVO!!!

“Que é o Natal? É a
ternura do passado, o
valor do presente e a

esperança do futuro. É o
desejo mais sincero de
que cada taça se encha

com bênçãos ricas e
eternas, e de que cada caminho nos

leve à paz.”

FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO!!!

São os votos de
Benedito Porfírio Borges
Prefeito de Silvianópolis
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“O Natal é uma data
para refletir e

analisar o verdadeiro
significado de

nossas vidas, pois
um dia nasceu uma
criança que ao se
tornar adulto se

sacrificou para nos
salvar.”

Boas Festas!!!
São os votos do

jornal
“O POPULAR”

Boas Festas!!!

Lançamento do Livro
“Catas” em Silvianópolis

Quase 250 consultas são realizadas em um Mutirão  para detecção
de glaucoma e outras doenças de fundo de olho em Silvianópolis

Pessoas que foram atendidas no Mutirão em Silvianópolis e o Prefeito Benedito
Porfírio Borges avisa que em fevereiro de 2015 haverá outro Mutirão na cidade.
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Mês                           Dia

 Janeiro              12
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Mais uma turma do Projeto
Tabaco é aberta em Silvianópolis

No dia 11 de novembro, aconteceu em
Silvianópolis,  a abertura de mais uma turma
do Projeto Tabaco.

“Foi muito bom e é gratificante começar
mais uma turma e dar apoio ao desejo de
parar de fumar e ter uma vida mais saudável,

parabéns a todos pela iniciativa”, dizem as
responsáveis pelo Projeto.

A palestra foi realizada pela Psicóloga
Ana Caro lina e  a Enfermeira
Alessandra, além dos médicos do PSF,
Dra. Bárbara e Dr. Guilherme.

Grupo do
“Projeto

Tabaco” em
Silvianópolis

Encontro de Gestantes no CRAS de Silvianópolis
Aconteceu no dia 10 de novembro

mais um Encontro de Gestantes no CRAS
de Silvianópolis.

Neste encontro, foi abordado o assunto
“Fases da gestação” onde cada grávida

pode dividir com todos o que sentiu em
cada momento da gravidez.

Foi realizado também um momento de
artesanato, com uma toalhinha para o
enxoval do bebê.

”Ficamos muito felizes com a presença
de todas” e no dia 24 de novembro, houve
com a presença da Nutricionista Verônica
Eliza  que ministrou uma  palestra sobre
Alimentação e Amamentação.

Encontro de
Gestantes do

CRAS

Secretaria Municipal de
Saúde realiza Hiperdia de
 Saúde no bairro Vargem
Grande em Silvianópolis

No dia 13 de novembro, aconteceu no
bairro Vargem Grande, na Igrejinha, mais
um Hiperdia de Saúde. Houve a presença
da médica Dra.Bárbara, da enfermeira
Dra. Bianca, da técnica Lucrécia e da

Agente de Saúde Elenice. Após as 13h,
houve visitas a domicí lio s aos
acamados. O Prefeito Benedito Porfírio
Borges parabeniza esta brilhante equipe
juntamente com a Secretária Cláudia.

Ponte do Bairro Jaguara
em Silvianópolis é reformada

A Secretaria de
Obras de

Silvianópolis
concluiu as

obras de reforma
da ponte do

bairro Jaguara,
atendendo um

pedido dos seus
moradores.

Silvianópolis realiza evento “Mais por todos nos
bairros” no Jaguara, Cajuru e Cachoeira

No dia 09 de novembro, a Prefeitura
de Silvianópolis visitou os bairros
Jaguara, Cajuru e Cachoeira, com o
evento “Mais por todos nos Bairros.”
“Levamos, através das Secretarias
Municipais e agentes parceiros serviços,
ações e informações à toda população
local”, diz o Prefeito Benedito Porfírio

Borges que agradece ao Sr.Chico e Nei
pela gentileza de emprestar o local e a
todos do bairro pelo comparecimento.

“Mais por todos nos Bairros” é um
projeto da Administração Municipal,
gestão 2013-2016 que tem por objetivo
levar serviços públicos municipais e

serviços privados de parceiros, às
comunidades rurais de Silvianópolis.

Os serviços ofertados são das áreas
de: Saúde, Educação, Esportes, Lazer,
Obras, Meio Ambiente, Sindicatos,
Emater, Escolas, Polícia Militar, Conselho
Tutelar, ACIS, Arteiras de Santana, Corte
de cabelos, unhas e outros.

Projeto Mais por todos nos Bairros

Campanha de Multivacinação
nos bairros Catas e Morro

em Silvianópolis

No dia 07 de novembro, às 8h, houve
a Campanha de Multivacinação na UBS
Dr. Wilson Beraldo (Bairro Catas) e na
UBS Sant’Ana (Bairro do Morro). O

Prefeito Benedito Porfírio Borges
agradece toda a equipe envolvida e a
população em geral. “Prevenir é sempre
o melhor remédio”, enfatiza o Prefeito.

Silvianópolis ganha
nova ambulância

Mais uma vez,
Silvianópolis recebe o

apoio do Deputado
Estadual Ulysses Gomes,
que conseguiu desta vez

para o município, uma nova
ambulância.

Mutirão para Cirurgia de
Catarata em Bandeira do Sul

No dia 12 de novembro foi  realizado mais um mutirão para cirurgias de
catarata, na cidade de Bandeira do Sul, onde várias pessoas de

Silvianópolis foram beneficiadas.
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Recant o  do  M arqu inho  é
reinaugurado em São João da Mata

No dia 16 de novembro, em São João da Mata, foi reinaugurado o local de
eventos, Recanto do Marquinho com show de Thobias Fernandes. Muitas

pessoas compareceram para prestigiar o evento.

Quadra do Bairro do Campo
em Turvolândia é iluminada

A quadra de esportes do bairro
Campo do Rosário ganhou iluminação.
De acordo com o Chefe de Setor de
Serviços Urbanos, Canarinho , a
solicitação da comunidade é antiga e
com a união de esforços foi possível
realizar. “A iluminação proporciona aos
jovens e adolescentes um espaço de
reunião para a prática de esportes à

noite. Ao mesmo tempo em que os
mantém afastados de drogas ou
violência”, diz Canarinho.

Além da iluminação, foi feita a troca
da tela de proteção da quadra, também
está sendo  feita a revital ização  e
arborização no  entorno . O espaço
também vai ganhar uma nova pintura
do piso e uma pequena arquibancada.

“Projeto Dupont” na Escola
Municipal São Sebastião
dos Campos em Espírito

Santo do Dourado

Aconteceu no dia 14 de novembro,
na Escola Municipal São Sebastião dos
Campos, em Espírito Santo do Dourado,
a Culminância do Projeto Dupont.
Estiveram presentes os senhores Jader,
Sérgio e Bruno. Também prestigiou o
evento a comunidade local.

“Aproveitamos para parabenizar os
vencedores do  projeto e todos os
alunos”, diz a Secretária de Educação,
Flavinéia Malaquias.

Conheçam os vencedores do
concurso: Erick Eliandro Borges, 4º ano

do Ensino Fundamental;  Carla Eduarda
de lima Moreira, 5º ano do Ensino
Fundamental; Vitória Franciana das
Chagas, 4 º  ano  do Ensino
Fundamental; Geovana das Chagas
Leal, 3º ano do Ensino Fundamental;
Thayler Costa Mateus, 4 º ano do
Ensino  Fundamental ; Wojtyla
Beltrame de melo Borges, Educação
Infantil.

“Obrigada pro fesso res e
palestrantes Marcelo e Celso pelo
empenho” conclui Flavinéia.

Vencedores
do

Concurso
do Projeto

Dupont

238 consultas são realizadas em um Mutirão
 para detecção de glaucoma e outras

doenças de fundo de olho em Silvianópolis
Foi realizado nos dia 17 e 18 de

novembro, um grande mutirão para
detecção  de glaucoma e ou tras
doenças de fundo de olho, na sede do
ESF Santa Águeda em Silvianópolis.
O mutirão contou com uma equipe

multidisciplinar (médica, enfermeiros e
técnicos). Foram realizadas um total de
238 consultas, com doação de vários
tipos de colírios, exames no próprio
local e alguns encaminhamentos para
outros centros. O Prefeito Benedito

Porfírio Borges agradece a Andréia
Cardoso, a toda equipe do ESF pelo
empenho e a equipe do “Vibra Brasil”,
pelo sucesso do mutirão e diz que em
feverei ro  de 20 15  haverá ou tro
mutirão na cidade.

Mutirão para
detecção de
glaucoma e

outras doenças
de fundo de olho
em Silvianópolis

Caminhada sobre o “Novembro
Azul” em Sivianópolis

Foi realizada, em Silvianópolis, no dia 21 de novembro, uma caminhada de
conscientização do câncer de próstata, saindo do Posto de Saúde do Morro,
chegando à Praça do Coreto, onde foi coletado sangue para exame de PSA.
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Silvianópolis realiza o 1º Encontro de Fanfarras
Foi realizado na manhã de 15 de novembro em Silvianópolis, feriado nacional da Proclamação da República o 1º Encontro de

Fanfarras na cidade. O Prefeito Benedito Porfírio Borges agradece todas as cidades vizinhas que com suas fanfarras
abrilhantaram o desfile. “Muito obrigado à todos” conclui o Prefeito.

Fanfarra Professor Gustavo Dirceu Beraldo
É com grande emoção que apresento a todos silvianopolenses, nossa mais nova Fanfarra com o

honroso nome do meu querido professor Gustavo Dirceu Beraldo que ao lado das também ilustres
professoras Wilma de Morais Dutra e Carlina de Morais Dutra completam a trilogia dos grandes
mestres de Silvianópolis, homenageados com seus nomes em nossas fanfarras. Neste simples texto,
expresso, em nome de toda minha cidade, meu profundo respeito e carinho a este grande professor,
símbolo do conhecimento, da amizade e do companheirismo para com todos os seus alunos.

Durante anos como aluno e depois como colega de profissão no nosso querido “Magalhães
Carneiro”, tive a honra e o privilégio de conviver com o professor Gustavo. O legado que ele nos deixou-seus anos de
professorado sacerdócio e sua honrada família - é um motivo de orgulho, não só para mim Prefeito, mas todos nós
silvianopolenses.

Benedito Porfírio Borges
Prefeito de Silvianópolis

 Silvianópolis e Turvolândia realizam
vários amistosos esportivos

No dia 08 de novembro, foram
realizados jogos amistosos, masculino e
feminino, no poliesportivo de
Silvianópolis, entre as equipes da cidade
e de Turvolândia. “Parabéns a todos os
atletas. “Agradecemos todos que
compareceram para prestigiá-los,
agradecemos especialmente ao prefeito

de Turvolândia,  Elivelto Carvalho e seu
Secretário de Esportes e o Prefeito
Benedito Porfírio Borges pela presença
indispensável em nossos eventos
esportivos”, diz a Secretária de Esportes,
Carol Beraldo e no mesmo dia, no Ginásio
Poliesportivo do bairro do Tanque houve
vários jogos de futsal entre as equipes

das duas cidades. “Parabéns aos nossos
atletas mirins, agradeço os atletas, seus
familiares e aos diretores de esporte Carol
e José Mauro. Nossos agradecimentos
especiais ao prefeito da querida cidade
vizinha, Turvolândia, Elivelto Carvalho e
seu Secretário de Esportes”, finaliza o
prefeito Benedito Porfírio Borges.

Amistosos entre
Silvianópolis e

Turvolândia

Falece o ex-Prefeito de
Silvianópolis Geraldo Carneiro

Faleceu no dia 14 de
novembro, o ex-prefeito

de Silvianópolis, Geraldo
Carneiro. Seu corpo foi

velado na Câmara
Municipal. O Prefeito

Benedito Porfírio Borges,
solidário com a família

enlutada, presta
homenagens a este

grande homem, que foi
prefeito da cidade por

quatro anos.

Obras da Quadra da Escola Silviano Brandão
de Silvianópolis já se encontram adiantadas

A esperada quadra da Escola Silviano Brandão de
Silvianópolis já se encontra com os trabalhos em
ritmo bastante acelerado. “A cobertura já está pronta
e, em breve, a entregaremos aos nossos professores
e alunos”, diz o Prefeito Benedito Porfírio Borges.

“O melhor de tudo,
Natal quer dizer um
espírito de amor, um

tempo quando o amor
de Deus e o amor dos

seres humanos
deveriam prevalecer

acima de todo o ódio e
amargura, um tempo

em que nossos pensamentos, ações, e o
espírito de nossas vidas manifestam a

presença de Deus.”
Feliz Natal e

 Próspero Ano Novo!!!
São os votos de:

Lançamento do Livro
“Catas” em Silvianópolis

Fechando as festividades do
aniversário de Silvianópolis foi lançada
no dia 21 de novembro  a reedição do
livro Catas no salão do Colégio Ciemsa.
O evento contou com a presença do
prefeito Benedito Porfírio Borges, do
vice-prefeito Alessandro, vereadores,
secretários municipais,  autoridades
locais e  várias personalidades da cidade
e de Pouso Alegre. O Prefeito Benedito
agradece aos jornalistas Luís Francisco
e Ana Beraldo  e de todos que
trabalharam para o sucesso da festa.

Veja o que diz Ana Beraldo:

 “Foi  um sucesso  o evento,
organizado de forma coletiva. Ao
prefeito Benê nossos aplausos por
ousar e presentear aos silvianopolenses
e pesquisadores com uma obra singular
e de rico conteúdo. Como editora do livro
- sem ônus pelo trabalho - agradeço ao
Benè e à Enilda a oportunidade de estar
à frente deste projeto, Agradeço: a todos
profissionais da Prefeitura envolvidos
nesta empreitada (alguns trabalharam na
preparação do evento), em especial aos
secretários Murilo Costa e Luciely
Daianne Da Si lva Barroso , aos
funcionários Elisangela (ajudante da
Rogéria) e Tássio (motorista para todas
as horas, sempre solícito); à culinarista

Rogéria Aires, que organizou o coquetel
- sem ônus pelo trabalho; ao jornalista
Luiz Francisco, que veio de Salvador,
especialmente para o evento (ele fez a
apresentação  do  l ivro); aos
profissionais do Museu Tuany Toledo
Cristiane Reis e Mayke Riceli - Mayke
nos presenteou com uma bela palestra
sobre a vida de Amadeu de Queiroz; ao
estudante de História da Univas Giovani
Silva Balbino que apresentou duas
poesias inéditas sobre a história de
Santana a partir da leitura que fez do
livro “Catas”; ao músico Joca Libânio,
que abrilhantou o evento com uma linda
apresentação musical, ao advogado
Sérgio Oliveira, que presenteou-me com
um exemplar da primeira edição do livro
“Catas”, que foi a matéria prima para o
trabalho atual; ao jovem Matuzalem
Alvarenga Perei ra, que fez a
documentação fotográfica do evento; às
santanenses Rita Dornelas e Ivanna
Rodrigues, do grupo  “Amigos do
Hospital Maria Eulália”, que estão
comercializando o livro, cuja renda será
revertida para o Hospital (cada família
poderia adquirir este livro - é uma bíblia
da nossa história - edição limitada). Obs:
Parte dos livros será doada para as
bibliotecas de Silvianópolis, Museu de
Pouso Alegre, entidades culturais e de
memória.”

Solenidade do
Lançamento do Livro
“Catas”


