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vai receber cerca de quatro
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melhoria e ampliação do
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em São João da Mata para discutir
implantação de Aterro Sanitário
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A maior variedade
de Medicamentos
e Perfumaria.
O melhor
atendimento,
pensando sempre
em você!!!
Qualidade com
responsabilidade.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras, retificação de
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Avenida Antonio Paulino nº 51 - Centro
Espírito Santo do Dourado - MG
Rodovia MG 290
Farmacêutico Responsável: Antonio Elcio Silvestre

A importância da publicidade!
É reconhecida a publicidade múltiplas vantagens: promoção dos produtos e marcas, incremento das vendas, fomento da imagem, visibilidade e reputação institucional das empresas, contribuição para a
obtenção de lucros, estímulos ao consumo; promoção, etc.
Muitas empresas utilizam o chavão... “a propaganda é a alma do negócio”.
O uso correto e racional da publicidade, uma boa divulgação de produto contribuirá logicamente para captar potenciais clientes. A publicidade pode ser eficaz no crescimento, redimensionamento e
reposicionamento de uma determinada marca ou produto. As grandes empresas já não podem prescindir de realizar grandes investimentos em publicidade para divulgar os seus produtos, uma vez que
reconhecem que ela proporciona um retorno financeiro inequívoco. A melhor propaganda é a que assegura o melhor retorno possível em detrimento do menor gasto ou investimento possível. Uma boa
publicidade confere personalidade a uma marca, diferenciando-a das restantes.
A aposta na publicidade é parte integrante da gestão e planejamento estratégico das grandes, médias e porque não das pequenas empresas.
Permite a diferenciação competitiva de produtos, serviços e qualificação, sendo que vai ficando evidente que com os avanços tecnológicos os produtos vão se tornando mais similares e a publicidade pode
ser o mecanismo capaz de comunicar as diferenças ao mercado consumidor.
Mas, no Brasil nem todos os empresários valorizam a publicidade, para muitos, a aposta ainda não é encarada como um investimento retornável, mas sim equivocadamente como um gasto, um ônus. Alguns
fatores contribuem para gerar esta tendência, sejam aumentos tributários, altas taxas de financiamento, competitividade acirrada com os importados, entre outros, contribuem para dissuadir os empresários
mais vulneráveis de investir em publicidade. Enquanto isso, a publicidade procura induzir os clientes a se interessarem por determinado produto e por consequência, comprá-lo, assim como promover
mudanças de hábitos de consumo, modelar comportamentos e gerar expectativas. A publicidade divulga produtos, informando os consumidores dos seus benefícios, transmitindo informações, atraindo
clientes e obtendo determinadas reações dos consumidores, sua atuação visa especificamente, informar e persuadir potenciais clientes.
Trilho Digital
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Prefeitura de Silvianópolis
conclui reforma de duas
pontes no município

A Prefeitura de Silvianópolis concluiu a reforma
da ponte que liga os bairros Cachoeira e Jaguara.

Prefeitura de Espírito Santo do Dourado
cascalha quase 250 quilômetros de
estradas rurais até final de maio

Para manter as estradas rurais bem conservadas, em condição de tráfego e escoamento dos produtos agrícolas, a
administração atual de Espírito Santo do Dourado não tem medido esforços. Prova disso é que até o final
de maio de 2013 fez a manutenção com cascalho de quase 250 quilômetros de estradas vicinais.

CRAS de Espírito Santo do Dourado promove
várias atividades para as pessoas da Terceira Idade

A Prefeitura de Silvianópolis finalizou a
reconstrução da ponte no Bairro Cachoeira.

Uma das grandes preocupações da
administração municipal de Espírito
Santo do Dourado é a Assistência Social
à terceira idade, por isso através do
CRAS (Cent ro de Referência de
Assistência Social), t em realizado
atividades de incentivo e motivação a
população. Projetos como o artesanato
têm envolvido a comunidade da 3ª
(terceira idade), que três vezes por
semana se encont ram para t rocar
experiências e aprender técnicas de
artesanato.

Espírito Santo do Dourado
vai receber cerca de quatro
milhões de reais para
melhoria e ampliação do
Esgotamento Sanitário
Foi publicado em 20 de maio de 2013
no DOU3 - Diário Oficial da União Seção 3 o Aviso de Licitaç ão de
execução, comfornecimento parcial dos
materiais, das obras e serviços de
Ampliação e melhorias do Sistema de
Esgotamento Sanitário da sede do
município de Espírito Santo do Dourado
/ MG, conforme nota abaixo:
Ineditoriais
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊ NCIA
1020130132

Nº

DVLI.

20/05/2013-Objeto: execução, com
forneciment o parci al dos materi ais,
das o bras e serviços de Ampli ação
e m el h o r i as d o S i st em a d e
Esgot ament o Sani tário da sede do
mu ni cí pi o de E spí ri t o Sant o do
Do urado / MG. Di a: 8 /7 /2 01 3 às
10:30 horas - Local: Rua Carangola,
606 - Térreo - Bairro Santo Antônio
- B el o H o ri zo n t e / MG. M ai s
i nf o r m aç õ e s e o ca de r no d e
l i c i t a çã o po d er ão se r o b t i d o s ,
g ra t u i t a m en t e ,
a t ra vé s
de
d o w nl o ad
no
e nd e re ço :
www.copasa.com.br(link: licitações
e co mpras/ l i ci t ação de o bras e
serviços), a partir do dia 29/5/2013.

Projeto de Artesanatos para a Terceira Idade

Para que o jornal “O POPULAR” divulgue sua cidade é necessário o apoio da
comunidade, fazendo anúncio. Confira os preços - (35)3445-1479 e solicite uma visita.

Prefeito de Espírito Santo do Dourado é
empossado Presidente da 080ª Junta Militar
O Prefeito de Espírito Santo do
Dourado, Ditinho do Alfredinho, foi
empossado no Cargo de Presidente da
080ª Junta Militar, no dia 10 de abril, na
sede da Prefeitu ra. Para a posse
estiveram presentes o Senhor 2º
Tenente, Luiz Antônio Rodrigues de
Jesus, Delegado da 11ª Delegacia de
Serviço Militar e a Presidenta da Câmara
Municipal, Lucilene Alvarenga Loiola e
o Funci onário da Junt a Mil itar,
Alexandre Serapião.

O valor aproximado da OBRA é de R$
4.000.000,00.

Grupo de Jovens JOECRI
(J ov en s em C ri st o) d e
Espírito Santo do Dourado
comemora 15 anos de existência
O Grupo de Jovens JOECRI(Jovens
em Cristo) de Espírito Santo do Dourado
comemora 15 anos de existência. A
comemoração será realizada no dia 15
de junho com um jantar dançante à partir
das 21h no Salão Paroquial Sagrada
Família.

A venda de convi tes est á sendo
realizada at ravés do s membros do
Grupo e no dia 16 de junho, haverá uma
Missa Solene na igreja matriz às 19h em
Ação de Graças pelos 15 anos do
JOECRI da Paróquia de Espírito Santo
do Dourado.

Prefeito Ditinho do Alfredinho sendo empossado na Junta Militar
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2013
Mês
Dia
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

10
10
10
12
10
10
11
10

E-mail -opopular@hotmail.com
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Campanha da Saúde da Mulher em Espírito Santo
do Dourado atende 200 mulheres num único dia
No dia 18 de maio, a Secretaria
Municipal de Saúde de Espírito Santo
do Dourado realizou a campanha “Saúde
da Mulher”. Com sorteios de brindes
do ado s pel o comércio lo cal e
apresentação do grupo de terceira idade
do Projeto “Bem Viver”, a campanha foi
um sucesso, passaram pelo Pronto
At endiment o, so b o rient ação,
agendamento de mamografias e exames
de prevenção de câncer de colo de útero
200 mulheres. Através de campanhas
como essa a Secretaria Municipal de
Saúde pode tirar dúvidas e colher dados
da população feminina do município,
prestando assim um atendimento de
qualidade como as mulheres merecem.

Departamento de Saúde em
parceria com a Escola Estadual
realiza mobilização contra
a Dengue em Turvolândia
Uma grande mobilização contra a Dengu e reu niu Agentes de Saúde,
Superintendência de Saúde, Polícia
Militar, Professores e alunos na cidade
de Turvolândia no dia 16 de maio. A
escola estadual promoveu a mobilização
interna contra a Dengu e, foram
apresent ados vários trabalhos de
prevenção, como confecção de cartazes,
criação e gravação de paródias e
apresentações musicais. No dia 17, teve
uma passeata com a campanha “Todos

Co ntra a Dengue” e cerca de 2 50
al uno s da
E sco l a E st adu al
participaram. O mutirão contra o mosquito da Dengue reuniu alunos do 6º
ao 9º ano do ensino fundamental e
alunos do 1° ao 3° ano do ensino
médi o , al ém de pro fesso res,
profissionais da saúde e segurança
pública. Eles percorreram as ruas do
centro da cidade com cartazes e carro
de som alertando a população sobre
os perigos da doença.

Mobilização
contra a
Dengue
em
Turvolândia

Copasa pretende investir
cerca de cinco milhões
de reais em Turvolândia

Grande participação das mulheres na Campanha da Saúde da Mulher

Prefeito Elivelto Carvalho de Turvolância
busca recursos na base aliada do Governo
Federal e consegue seis ônibus escolares
O prefeito Elivelto Carvalho de
Tu rvo lândi a, juntament e com a
Secretária de Educação, Meire Cecília,
cumpri ram uma extensa agenda de
compromissos na Capital Federal em
uma semana no mês de maio. O prefeito
aproveitou o dia de sua estada em
Brasí li a para t ambém vi sit ar
parlamentares da base do Governo Federal e apresentar demandas aos
Deputados e Ministérios. O objetivo é
demonstrar aos políticos, a importância
da transferência de recursos através de
emendas parlamentares para melhorar a
qu ali dade de vida dos cidadãos
turvolandenses. Elivelto também levou
um diagnósti co com o s pri ncipais
pontos que Turvolândia merece atenção
do Governo Federal, esperando assim
possíveis melhorias para a cidade. Uma
das prioridades da viagem do Prefeito e
da Secretária de E ducação foi o
cumprimento da agenda no Ministério
da Edu cação, a reunião trat ou das
propostas cadastradas no SIMEC PAR
diagnóstico feito no início do ano pela
Secretaria de Educação.
Em seu retorno, Elivelto trouxe o
relatório de avaliação do SIMEC 2013
co m as seguintes colo cações:
1- Infelizmente Turvolândia não foi
contemplado pelo programa Próinfância,
que libera a construção de uma creche
escola para o município. Pois o sistema
já conta com o cadastramento de uma
unidade para Turvolândia, segundo a
Secretaria do SIMEC o cadastro foi
reali zado em 200 7 e não hou ve
aco mpanhamento adequado para a
liberação da obra. O sistema público
municipal deverá aguardar até o próximo
ano e realizar um novo cadastro, para
assim ser de fato contemplado com uma
nova creche.
2- O município de Turvolândia foi
contemplado com mais seis ônibus pelo
“Programa Caminhos da Escola”, que
serão entregues pelo Governo Federal
até o fim do ano . Também já está
autorizada a construção de uma nova
escola toda mobiliada para o município
de Turvolândia com previsão de início
das obras no começo de 2014. O sistema
do SIMEC PAR indicou mais novidades.

Prefeito com a Secretária
de Educação com
autoridades em Brasília

A Copasa (Companhia de Saneamento
de Minas Gerais) pretende investir mais
de ci nco mil hões de reais em
Turvolândia nos próximos cinco anos.
Esses investimentos vão garantir os
melhores serviços em qualidade da água,
tratamento de esgoto e recuperação
ambiental. Diante da situação em que se
encontra o sistema de abastecimento de
água da cidade de Turvolândia, a Copasa
garante um mo derno sistema de
abastecimento de água e tratamento de
esgoto, o que significa mais qualidade
de vi da para a população. Os
investimentos foram anunciados no dia
21 de maio, quando em reunião o Gerente
Regional da Copasa em Varginha, Marco
Aurélio Ribeiro esteve no Gabinete do
Prefeito E livelt o apresentando a
proposta do possível convênio com a
Prefeitura de Turvolândia e discutir
sobre projetos de revitalização ambiental
da mata ciliar e de recuperação do Rio
Tu rvo . Atu alment e, o servi ço de
abastecimento vem sendo feito pela
Prefeitura com grande dificuldade. Para
o prefeito “esta medida será um ponto

fi nal no s pro blemas qu e a cidade
enfrenta nesse seto r. Caso as
negociações de concessão forem
positivas, teremos água de qualidade e
esgoto tratado”, disse Elivelto. Marco
Au rél io esclareceu qu e t odos os
investiment os serão reali zados
integralmente com recursos da estatal,
sem necessidade de contrapartida do
município. “A participação da Prefeitura
de Tu rvo lândi a nesse pacote será
relat iva
à
fi scali zação
e
acompanhamento das obras, para
garantir que está sendo realizado algo
qu e representa as necessi dades da
população”, finalizou.
A Copasa e a Prefeitura de Turvolândia
ainda estão negociando a concessão,
mas a Copasa garantiu que as obras
serão iniciadas um dia após a assinatura
do contrato. O prefeito e sua equipe de
governo estão averiguando os termos
contratuais, e vantagens da concessão,
caso os resultados sejam positivos, será
realizado as tramitações legais e em
breve a concessionária iniciará seus
trabalhos no município.

Prefeito Elivelto com representantes da Copasa

Time de São João da Mata
participa de amistoso
em Santo André-SP

Uma equipe de futebol de São João da Mata esteve em Santo André-SP
participando de um jogo de futebol, ou seja, uma Ação entre Amigos, contra o
time Vila Nova daquela cidade no dia 19 de maio. “Fomos muito bem recebidos
por aquela comunidade, onde pudemos confraternizar com excelentes pessoas.
Valeu a pena essa partida de futebol que só engrandece nosso
esporte local”, diz um dos atletas de São João da Mata.
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Sete prefeitos da região se reúnem
em São João da Mata para discutir
implantação de Aterro Sanitário
A primei ra reunião de Prefeitos,
promovida por iniciativa da Prefeita de
São João da Mata, Denize Vilhena, no
di a 0 3 de mai o, co nto u com a
participação de sete prefeitos, pois além
dela, participaram os prefeitos de Poço
Fundo, Silvianópolis, Espírito Santo do
Dourado, Machado, Carvalhópolis e
Turvolândia. Também teve a presença
da E ngenheira Ambiental Andriani

Tavares, Diretora Executiva da Meta
Environ Engenharia. Este encontro visou
à discussão da possibil idade de
co nst it uição de um co nsórcio
intermunicipal para implantação de
aterro sanitário destinado à disposição
fi nal ambi entalmente adequ ada de
resíduos sólidos nessa região, como
determina a Lei 12.305 de 02 de agosto
de 2010 que institui a Política Nacional

de Resíduos Sólidos. A modalidade de
consórcios vem sendo apresentada
como uma alternativa cooperativa entre
ent es federados para a sol ução de
problemas públicos de vários tipos,
destacando-se como uma forma coletiva
de ação, com menores custos financeiros
e que pode proporcionar um adequado
tratamento do s resídu os só lidos
municipais.

Futsal feminino de São João
da Mata é vice-campeão do
JEMG realizado em Pouso Alegre
O evento esport ivo JEMG(Jogos
Estudantis de Minas Gerais) da etapa
microrregional que ocorreu em Pouso
Alegre de 21 a 25 de maio, contou com a
participação de estudantes de São João
da Mata qu e conco rreram nas
modalidades de futsal módulo I e II,

maculino e feminino, sendo que o time
feminino foi vice-campeão. “Este
evento promoveu grande integração
entre os jogadores e os incentivou a
continuar na prática esportiva, que
certamente é de grande valia para a
saúde”, enfatiza a Prefeita Denize.

Reunião de Prefeitos em São João da Mata sobre Aterro Sanitário

Prefeitos de Turvolândia, Espírito Santo do
Dourado e prefeita de São João da Mata se reúnem
para discutir sobre Saúde Pública Municipal
No mês de maio, estiveram reunidos
em São João da Mata, a prefeita da
cidade, Denize e os prefeitos Ditinho
do Alfredinho, de Espírito Santo do
Dourado e Elivelto de Turvolândia,
com mais autoridades de ambas as

ci dades para di scut i rem so bre o
servi ço de saú de qu e vem sendo
real i zado nest es mu nicí pi os e
apresentar novas idei as de cada
ci dade para qu e po ssa ser
acrescentada em seus municípios e

melhorar cada vez mais os trabalhos
das Secretarias de Saúde. Segundo
todos os participantes, reuniões desse
tipo são mui to provei tosas para a
evolução desse setor tão importante
na administração pública.

Vice Prefeito
Marquinhos
acompanhando a
participação dos
atletas de São João
da Mata no JEMG
em Pouso Alegre

Ditinho do Alfredinho, Denize, Elivelto e demais autoridades de ambos os municípios

São João da Mata promove caminhada
contra a Dengue pelas ruas da cidade
A Caminhada contra a Dengue foi
promovida pela Escola Rosa Alvim
em parc eri a co m o Ce nt ro de
Referênc i a e Assi st ênci a So ci al
(CRAS) e vi so u co nsci ent i zar e
mobi li zar a po pu l ação acerca da

importância de tomar os cuidados
necessários para evitar que o mosqu i t o t ransmi sso r da Dengu e se
i ns t al e nas r esi dê nci as e ca u se
enfermidade. Foi um evento muito
positivo e contou com a participação

dos alunos da Escola Rosa Alvim,
bem como , o Secretário de Sáude,
Jo rge Lu i z Bo rges F ernandes, a
Prefei ta Deni ze Vilhena e o viceprefei to José Marco s do Carmo e
também os servidores municipais.

Mobilização contra a Dengue em São João da Mata
“Ninguém jamais morreu afogado em seu próprio suor.”
Roberto Duailibi

Turvolândia - Transporte
gratuito para Universitários!!!
Uma conquista para todos!

A Prefeitura de Turvolândia iniciou
nesta nova gestão um grande programa
de incentivo a formação profissional, o
chamado PROMATEC, um programa de
governo considerado ousado, mas que
com certeza vem fazendo a diferença para
a educação do município.
O municí pio co ncede transporte
gratuito para os estudantes universitários
que viajam para várias cidades da região,
incluindo Alfenas, Machado, Poços de
Caldas e Pouso Alegre. Ainda em fase de
implantação de governo , Eli vel to
demarcou prioridades para o exercício de
2013 e o transporte gratuito universitário
foi o primeiro plano colocado em ação.
Em su a fal a E livelt o diz qu e:
”Custear o transporte não é gasto, e sim,
investimento no futuro dos jovens”.

A economia ao estudante em alguns
casos chega a ser de R$1.300,00 ao ano,
com este valor que os estudantes
deixam de pagar, eles podem comprar
livros, apostilas e até o lanche do dia a
dia na faculdade.
Estima-se que cerca de 80 alunos
estão sendo beneficiados pelo
programa i nédito no mu ni cípio
gerando ótimos resultados. “O primeiro
passo foi à implantação de um serviço
novo de assistencialismo para os
estudant es garantindo qu ali dade,
economia e incentivo, os próximos
passos são os de aperfeiçoamento
deste programa, já que temos a
perspectiva que o número de alunos
aumente a cada ano” comemora o
prefeito Elivelto.

O jornal “O POPULAR” precisa do anúncio de sua empresa para que
ele possa crescer e divulgar ainda mais sua cidade para toda a região!
Solicite uma visita -Telefone:(35)3445-1479

