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SILVIANÓPOLIS, ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SÃO JOÃO DA MATA, TURVOLÂNDIA

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

Nasce no dia 10 de maio de 2013, em Silvianópolis, Espírito Santo do Dourado, São João da Mata e Turvolândia, um novo veículo de comunicação. É o jornal “O POPULAR”. Jornal este que terá  circulação
mensal todo dia 10 de cada mês e uma publicação da empresa Tribuna Popular Ltda., sediada em Borda da Mata. Empresa  que há 16 anos edita o jornal quinzenal TRIBUNA POPULAR também em quatro
municípios, Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento.

A intenção deste veículo de comunicação é levar aos moradores dessas cidades, o que acontece nestes municípios, não serão matérias isoladas em jornais de cidades maiores com pouca circulação na cidade.
Serão reportagens destacadas como já nesta primeira edição, que fala do Programa ProMunicípio, entre outras. O importante é  a valorização das notícias locais destas cidades, seguindo a mesma linha que o
TRIBUNA POPULAR segue há 16 anos, divulgar e valorizar as pessoas de nossa terra. Esse será o princípio do jornal O POPULAR, não aquele jornal que vem para gerar conflitos na comunidade, e sim  para elevar
o nome das cidades para toda a região.

Há princípio, ele continua sendo editado na sede da empresa, mas com a circulação normal nestas cidades, sem isso prejudicar em nada a sua distribuição. Hoje com a internet, tudo fica mais fácil, tanto que
o TRIBUNA POPULAR possui um site com atualização diária, com média 600 visitas/dia e as notícias dessas cidades também serão divulgadas neste site – www.tribunabm.com.br

Portanto, para que O POPULAR possa progredir e conseguir chegar há tantos anos  de circulação ininterrupta é preciso de aceitação, apoio da comunidade, dos empresários, comerciantes e do Poder Público.
Espero que dê certo. Vamos pedir a Deus que ilumine mais essa caminhada e possamos levar o nome dessas cidades durante muitos anos e registrar para sempre a história de cada município.

Antonio Donizete de Sousa
Jornalista

Obs.: A primeira edição saiu com menos páginas, devido a falta de anúncios e balanços oficiais dos municípios, mas nossa intenção é circular com, no mínimo, oito páginas.

Apresentação

Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais
Este é o valor que vão receber Silvianópolis, Espírito Santo do Dourado, São João da

Mata e Turvolândia no Programa ProMunicípio do Governo do Estado

Silvianópolis – 6.027 habitantes
 400 mil reais

Espírito Santo do Dourado – 4.429  habitantes
350 mil reais

São João da Mata – 2.731 habitantes
350 mil reais

Turvolândia – 4.658 habitantes
 350 mil reais

Os detalhes desse Programa ProMunicípio na Página 3

Colégio  Integrado de
Estudo Municipal
Santa Águeda de

Silvianópolis recebe
uma reforma completa

Desfile de Cavaleiros,
Amazonas e Charreteiros
reúne quase 300 inscritos

em São João da Mata

Vias públicas de Espírito
Santo do Dourado recebem

Operação Tapa Buracos

Colégio Santa Águeda - Página 4 Desfile de Cavaleiros - Página 2 Operação Tapa Buracos - Página 3
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2013

Mês                           Dia

 Maio                    10
  Junho                 10
   Julho                 10
  Agosto               12
   Setembro           10
  Outubro               10
 Novembro             11
   Dezembro             10

E-mail -opopular@hotmail.com

Feira da Madrugada do Braz com mais de
150 expositores movimenta São João da Mata

A cidade de São  João  da Mata
esteve movimentada nos dias 26, 27 e
28 de abril em virtude de três eventos
que agitaram a população: Feira da
Madrugada, Desfile de Cavaleiros e
Apresentação de Paraglider.

O primeiro que ocorreu nos três dias
foi a “Feira da Madrugada do Braz”
de São Paulo.

Foi a primeira vez que os feirantes
tiveram a oportunidade de exposição
dos produtos  na cidade. Mais de 150
comerciantes puderam comercializar

Desfile de Cavaleiros,
Amazonas e Charreteiros
reúne quase 300 inscritos

em São João da Mata
O tradicional Desfile de Cavaleiros,

Amazonas e Charreteiros de São João
da Mata conseguiu inscrever 278
part icipantes neste qu into  ano
consecutivo do evento.

O desfile que foi organizado pelo
Recanto do Marquinho, com apoio da
gestão 2013/2016 e colaboração de

seus produtos por preços acessíveis
e atender toda população, até mesmo
àqueles de menor poder aquisitivo.
Foram comercializados art igos de
mesa, cama, banho, peças de vestuário
em geral,  br inquedos, acessórios,
bolsas, bonés e muito mais.

A feira contou com a animação do
humorista Mutreta do  SBT, com
entrada franca e ocorreu na Avenida
Afonso Vilhena Braga.

Essa feira contou com o apoio da
gestão 2013/2016 que pensou em toda

a população , po is além de preços,
muitos artigos comercializados não
são  encontrados no município e as
pessoas precisam se deslocar para
ou tras cidades para adquir i - lo s.
O u t ro  f at o r  pos i t ivo  fo i  o
movimento que ocorreu nos bares,
l anchonet es , re st au ra nt es ,
pousadas, postos de combust íveis,
entre outros. Enfim, a feira foi um
sucesso  de visi tantes que deixou
São João da Mata mais conhecida
no cenário Sul mineiro.

Ani l ton Mendes também fo i  um
sucesso, pois centenas de pessoas
compareceram pa ra prest igiar  o
evento que começou volta das 15h e
fo i até às 18h, sendo que após o
Desfi le teve show no Recanto do
Marquinho com Leandro, Ricardo e
Morena do Forró.

Confira os principais flashes da Feira da Madrugada e do Desfile de Cavaleiros:

Apresentação de Paraglider
em São João da Mata

Paralelo aos eventos Feira da
Madrugada, 5º Desfile de Cavaleiros,
houve também em São João da Mata uma
belíssima apresentação de paraglider, no
domingo, dia 28, das 9h às 17h, onde
estiveram presentes os experientes
Celinho do Urubu (que já teve até

participação no Domingão do Faustão)
e Rogério Codignole. “A população,
tenho certeza que ficou feliz em ver de
perto pessoas tão experientes neste
esporte”, afirma Anilton Mendes, o
responsável po r o rganizar  a
apresentação.

Paraglider

Prefeitura de São João da Mata é contemplada
com 250 mil reais de emenda parlamentar

do Deputado Federal Renzo Braz
O município de São João da Mata foi

contemplado  com uma emenda
parlamentar do Deputado Federal Renzo
Braz no valor de 250 mil reais que,
segundo a prefeita Denize Vilhena, essa
verba será utilizada para melhorar e
ampliar a infraestrutura da cidade, como
calçamentos, entre outros benefícios.

A Prefeita Denize aproveita para
agradecer, em nome da população de São
João da Mata, o carinho que o Deputado
tem demonstrado para com seu
município. “Muito obrigada e tenho
certeza que a popu lação de nosso
município está feliz com essa parceria de
sucesso”, enfatiza Denize.

Deputado
Federal
Renzo Braz

Fotos: Anilton Mendes

Campeonato de Futebol
Regional de Espírito Santo

do Dourado reúne 16 equipes
entre  aspirantes e titulares

A Prefeitura de Espírito Santo do
Dourado está organizando um dos
maio res campeonatos de fu tebo l
amador da região. O campeonato
reúne 16  equipes de diversas cidades
e começou no domingo, dia 28 de abril
e a final está prevista para o dia 04 de
agosto, portanto sendo três meses de
compet ição  no estádio municipal
Antonio Beraldo de Alvarenga.

As partidas são disputadas todos
os domingos às 14h e 16h.

Os times que estão participando do

campeonato disputando a Taça dos
Titulares são: Algodão, Plastifilme,
Faisqueira e Flamina, todos de Pouso
Alegre; um de Congonhal ; um de
Silvianópolis; um de Ipuiuna e um de
Espírito Santo do Dourado.

“Espero  que este primeiro
campeonato organizado nesta gestão
seja um sucesso, para que possamos
repeti r  ou tras edições para
movimentar nossas tardes de domingo
aos amantes do esporte”, enfatiza o
prefeito Ditinho do Alfredinho.

Anuncie no
 Jornal

O POPULAR
Distribuição

Gratuita!
Ótimos
Preços!

(35)3445-1479
“A pessoa educada  é a pessoa

 que aprende a pensar.”
F.L. Holmes



3O POPULAR

Governo de Minas lança Programa
ProMunicípio que vai investir mais
de dois bilhões nos 853 municípios

Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais é o
valor que vão receber Silvianópolis, Espírito Santo

do Dourado, São João da Mata e Turvolândia
O governador Antonio Anastasia

lançou no dia 11 de abril o Programa
ProMunicípio, que investirá durante todo
o ano de 2013 R$  2,1 bilhões em
infraestru tura viária, máquinas,
equipamentos rodoviários e ações na
área da saúde e educação, acelerando,
assim, o desenvolvimento dos 853
municípios mineiros.

O ProMunicípio é mais um projeto de
desenvo lvimento  e progresso  do
Governo de Minas que levará mais
qualidade de vida aos cidadãos mineiros.

Entenda me lhor sobre os
investimentos:

Cada município pode optar por

benefícios nas áreas da saúde, educação
e infraestrutura, de acordo com suas
principais demandas e necessidades. O
valor estimado é a partir do número total
de habitantes e varia de R$ 350 mil a R$
1,5 milhão.

A partir do dia 15 de abril, as prefeituras
municipais já puderam se cadastrar e
preencher o formulário com as principais
necessidades de seus municípios.

O valor destinado para municípios até
5.000 habitantes, será de R$350.000,00;
de 5001 a 10.000, será R$400.000,00; de
10.001 a 15.000, será de R$500.000,00; de
15.001 a 20.000 será de R$600.000,00 e
assim sucessivamente até atingir

R$1.500.000,00 para as cidades de 60.001
a 100.000 habitantes.

Confira os valores recebidos
por Silvianópolis, Espírito

Santo do Dourado, São João da
Mata e Turvolândia.

Silvianópolis – 6.027 habitantes – 400
mil reais;

Espírito Santo do Dourado – 4.429
habitantes – 350 mil reais;

São João da Mata – 2.731 habitantes –
350 mil reais;

Turvolândia – 4.658 habitantes – 350
mil reais.

Prefeitos e autoridades durante o lançamento do Programa ProMunicípio

Prefeitura Municipal de Espírito
Santo do Dourado apóia as ações da
Secretaria Municipal de Educação

porque acredita que através da
educação transforma-se o mundo

Confira algumas ações realizadas no 1º Bimestre de 2013:

Janeiro
 Implantação da Sede
da Secretaria
Municipal de
Educação na Rua
Inácio Alvarenga
Lopes, nº 47 centro de
Espírito Santo do
Dourado.

Valorização do Profissional do Magistério- Ajuste salarial de 8% de acordo
com o Salário Base Nacional mais 5% previsto no Plano de Carreira Municipal.

- Instalação da internet na  Escola Municipal Franco  e Carnaval na Escola

Assinatura do Termo de
Compromisso no

SISPACTO, com o
objetivo de ter toda criança
lendo e escrevendo até oito
anos de idade. Realizado na

Câmara Municipal de
Pouso Alegre com a

presença de prefeitos e
secretários municipais de

toda jurisdição da 32ª SRE
de Pouso Alegre. Este

programa é um
compromisso formal

assumido pelos Governos
Federal, dos Estados e

Municípios de assegurar
que todas as crianças

estejam alfabetizadas até os
oito anos de idade, ao final

do 3º ano do ensino
fundamental.

Fevereiro
 Formação da

Orientadora do
PNAIC  na cidade de

Poços de Caldas.

Marlene Leal Franco

E.M. Antônio Belizário
Borges: Treinamento aos
funcionários que trabalham
nas hortas.

Capacitação das
Cozinheiras em Monte
Sião com a equipe do

SESI/SENAI, iniciativa
da Coordenadora da

Merenda Escolar Marly
Bernade Leal Faria.

E ainda em Fevereiro - Os professores alfabetizadores da rede municipal de
Espírito Santo do Dourado  participaram da primeira  PNAIC – Pacto Nacional
pela Alfabetização na idade Certa.  Este programa é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, dos estados e municípios de assegurar

que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade,
ao final do 3º ano do ensino fundamental.

Março
 Entrega dos
uniformes a

todos os alunos
e funcionários da
Rede Municipal

de Ensino e
Entrega dos

Ovos de Páscoa.

Reunião de Pais
Nossas Escolas
contam com a

participação efetiva
dos pais na Escola.

Exemplo disso foi a 1ª
Reunião de Pais na
Escola Municipal
Professor Antônio
Belizário Borges

Com 100% de
participação dos pais.

Participação do Curso de Formação para implantação do PIP na Rede Municipal
Realizada na Fadiva em Varginha, a abertura do evento contou com a presença  da Secretária Adjunta de Educação do Estado

de Minas, Sueli Pires, da Sub Secretária de Estado de Desenvolvimento da Educação Básica, Raquel Elizabete de Souza, da
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Maria das Graças Pedrosa, da Secretaria Municipal de Educação de
Varginha, Rosana Carvalho e das responsáveis pelas 08 superintendências Regionais de Ensino da região sul: Campo Belo,
Caxambu, Itajubá, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso e Varginha. Ao todo estiveram  reunidos 157
municípios

O encontro marcou o início da parceria da Secretaria de Estado de Educação com as Prefeituras  quanto ao apoio e orientações
para a implantação do PIP Municipal – A  “adesão dos municípios mineiros ao programa foi unânime e como disse a Secretária
 Adjunta de Educação, na Educação, a unanimidade é inteligente.

Durante a capacitação os profissionais participaram de Minicursos e oficinas que auxiliaram no processo de monitoramento
das escolas públicas, além de proporcionar momentos de socialização de boas práticas entre os participantes.

Início das aulas do PROERD ministrada por
 Cabo Marilza (Convênio firmado  entre
Polícia Militar e Prefeitura Municipal)

Renovação do
Contrato com a

Empresa  Pearson
que fornece os
materiais COC

NAME (Núcleo de
Apoio a

Municípios e
Estados) . O

sistema  COC de
Ensino unifica e

inova a
metodologia que é

sinônimo de
sucesso no setor

educacional
brasileiro.

Renovação do
Contrato COC

NAME
PROERD

Realização de Momento Cívico na Escola
Municipal Zeni Gianini Alvarenga

Abril:
 - Comemoração do dia do Índio na Escola Municipal Zeni Gianini Alvarenga;

- Repasse das oficinas realizadas na capacitação do PIP
 em Varginha e estudo da legislação 2197/2012;

- Realização da Prova Brasil aos alunos do 2º ano e
da Secretaria  Municipal as demais séries.

Essas são algumas das ações que foram desenvolvidas no 1º bimestre  nas escolas municipais
 de Espírito Santo do Dourado. Queremos dizer que nosso compromisso com a qualidade na

 educação é diário cujo maior pilar é propiciar aos nossos educandos experiências e
conhecimento para que no futuro sejam adultos capazes de sobreviverem com

 dignidade e respeito colocando em prática o que aprenderam.

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”
    Leonardo Da Vinci
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Novos Conselheiros Municipais de
Saúde de Silvianópolis são empossados
pe lo  Prefe i t o  Di t o  da  Farmácia

No final do mês de março, na sede da
Unidade Básica de Saúde Santa Àgueda
em Silvinópolis, o Prefeito Benedito
Porfírio Borges, deu posse aos novos
Conselheiros Municipais de Saúde, que
representarão a sociedade, levando as
necessidades e as sugestões da
comunidade para as políticas de Saúde;
além de fiscalizar a execução e utilização
dos recursos financeiros  aplicados em
Saúde.

A Gestora de Saúde, Aguivanilze de
Fátima Muniz Teixeira, enfatizou  sobre a
importância do Conselho, dizendo que
não  há subordinação entre Conselho de
Saúde e Prefeitura ou Secretaria de
Saúde. “Todos devem se ajudar com
objetivo de ajudar a sociedade”, diz a
Gestora. Prefeito Dito da Farmácia empossando os novos Conselheiros

Silvianópolis mobiliza sociedade e faz mutirão
contra a Dengue  para limpar a  c idade

Foram coletados 17 caminhões de entulhos no dia 1º de maio
No dia 1º de maio, foi dia de muito

trabalho  para a população
silvianopolense, que se mobilizou em
prol da limpeza da cidade retirando todo
lixo, entulho,  que seria  criadouro do
mosquito da Dengue. A mobilização
contou  com a part icipação  das
Secretarias de Educação, Obras, Cultura,

Assistência Social, Saúde através das
equipes de Estratégia de Saúde da
Família, Administração , Conselho
Tu telar, Meio Ambiente e demais
voluntários.

Foram coletados 17 caminhões de
entulho, e levados  para a usina de
reciclagem de lixo local para seleção e

destino final.
Segundo a Gerência Regional de

Saúde de Pouso Alegre, já foram
notificados  217 casos suspeitos  de
Dengue na região, e  61  casos
confirmados, tornando-se uma
preocupação constante para as
autoridades de saúde.

Mobilização contra a Dengue e um dos caminhões de entulhos

Prefeitura de Silvianópolis  finaliza
Operação Tapa buracos e algumas

ruas recebem recapeamento asfáltico
A Pr efei tu r a de Si lvianópo l is

finalizou  as operações tapa buracos
em diversos trechos da cidade, que
devido ao  período chuvoso, haviam
sido  pre judicados. Ago ra que o
tempo caminha para uma melhora e
entra o tempo em que chove menos,

a Pref ei t u ra  so l uci ono u  es te
problema. Segundo o Secretário de
Obras, Vinícius dos Reis, as obras
tiveram início no dia 11 de abril e
fo ram  conclu ída s no  di a 1 7 ,
re cuperando  os t re chos  ma is
cr í t ic os. A a ção  de cará ter  de

emergência foi  determinada pelo
Prefe i to  Di to  da Farmácia  para
melhorar as condições de t ráfego,
pr inci pal ment e nas r uas , Jo sé
Olimpio do Divino( Bico de Pato)no
ba irr o  Pr ima ver a e  Benedi ta
Romualdo Beraldo, na Rotatória.

Rua José
Olímpio do
Divino(Bico
de Pato)

Rua
Benedita

Romualdo
Beraldo, na

Rotatória

Colégio  Integrado de Estudo
Municipal  Santa Águeda de

Silvianópolis recebe uma
reforma completa

A Prefei tu ra de Si lvianópol is,
pensando  na preservação e no
conforto e segurança dos estudantes,
começou em meados de janeiro uma
refo rma completa no  Colégio
Integrado de Estudo Municipal Santa
Águeda (  CIEMSA), que já está

conclu ída. Dentre as principais
real izações no Co légio , fo ram
trocados parte do  telhado , caixas
d’água, revisão em toda rede elétrica,
reparos na  estrutura física incluindo
a pintura de todo o prédio, deixando-
o muito bonito.

Colégio  Integrado de Estudo Municipal  Santa Águeda

Secretaria de Saúde de Espírito
Santo do Dourado promoverá

 “Campanha Saúde da
Mulher” no Centro de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de
Espírito Santo do Dourado, com total
apoio da Prefeitura, estará realizando no
próximo dia 18 de maio, a “Campanha
da Saúde da Mulher” no Centro de
Saúde.

A Secretaria informa que neste dia, das
8h às 13h, as mulheres farão exames

preventivos como Papanicolau, haverá
palest ras, o rientações sobre
DST(Doenças Sexualmente
Transmissíveis) e as mamografias serão
agendadas. A Secretaria pede a
participação das mulheres para que o
evento possa atender os objetivos que
é cuidar da saúde da mulher.

Vias públicas de Espírito
Santo do Dourado recebem

Operação Tapa Buracos
O prefeito de Espíri to Santo  do

Dourado, Benedito Pereira de
Matos(Ditinho do Alfredinho),
preocupado com as condições das vias
públicas do município, que naturalmente,
no período das chuvas ficam danificadas,
decidiu fazer uma Operação Tapa
Buracos para solucionar o problema e,

claro, melhorar as condições de tráfego
dos veículos na cidade. “Sabemos que é
nosso dever cuidar das vias públicas,
mas durante as chuvas, você arruma num
dia e no outro está tudo estragado, agora
neste período de estiagem, os trabalhos
são mais duradouros” diz o prefeito
Ditinho do Alfredinho.

Colocação de
Placas de
Sinalização

Operação Tapa
Buracos em

Espírito Santo
do Dourado

Anuncie no jornal “O POPULAR”
Distribuição Gratuita!

“Ninguém jamais morreu
afogado em seu próprio suor.”

Roberto Duailibi

“Não eduque seu filho para ser
rico, eduque-o para ser feliz.
Assim ele saberá o valor das
coisas e não o seu preço.”

Max Gehringer


