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Há momentos na vida em que
confiança é fundamental
Nossos Convênios:

Grupo Ipê Materiais de Construção

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 Saúde

Laje
convencional
e Laje
treliçada

Telefones:
(35)3451-1554
(35)9936-1554
(35)9935-1554

Silvianópolis
MG

Posto de Coleta: Espírito Santo do Dourado
Rua Inácio de Alvarenga Lopes

Laboratório participante do
Programa Nacional de
Controle de Qualidade

Entregamos
em toda região
com preços
incomparáveis!!!

Borda da Mata - MG
Tel.:(35)3445-1413

Engenheiro Responsável:
Hilton de Freitas Paiva
Eng.º Civil
CREA- 49.464/D- MG
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Silvianópolis recebe 25 mil
reais para compra de um
veículo para a Saúde Municipal
A P refei t u ra de Si l vi anó po l i s
recebeu a l i beração , at ravés da
Secretaria Estadual de Saúde, de 25
mi l reai s para a aqu isição de um

veí cu lo para Assi st ência a Saúde
Municipal. O recurso foi pago no final do mês de j u nho , at ravés do
convênio 662/2013.

Ministério da Educação
libera construção de Creche
Próinfância para 120
crianças em Silvianópolis

Secretaria Municipal de Saúde de Silvianópolis
promove o Dia do Diabético nas dependências do ESF
A Secretaria Municipal de Saúde de Silvianópolis promoveu o dia do diabético nas dependências do ESF Santa Águeda.
Houve palestras, debates, aferições de
glicemia, com a presença de vários
profissionais envolvidos como: agentes
de saúde, médicas, enfermeiras,
farmacêutica e nutricionista.
Segundo a Secretária de Saúde, Ana
Cláudia da Silva Muniz, no final do
evento, foi oferecido aos participantes
um delicioso café da manhã, orientado
pela Nutricionista, sendo com alimentos
saudávei s e adequados para os
diabéti cos, em que t eve café, leite
desnatado e diversas frutas.

Fo i empenhada pelo
Ministério da Educação a tão
sonhada Creche Municipal de
Silvianópolis, cujo registro ao
OGU (Orçamento Geral da
União) é número 14070001. A
Creche Pro infância é de
metodologias inovadora e a da
cidade será para 120 crianças.
Modelo da
Creche a ser
construída

Palestra sobre amamentação
no CRAS de Silvianópolis

Dia do Diabético na ESF de Silvianópolis

Prefeito de Silvianópolis demonstra satisfação
com a melhora da Creche de seu município

Foi realizada na atual sede do
CRAS (Silviano Brandão), uma
palestra ministrada pela enfermeira
Emíli a, abordando sobre a
impo rtânci a da amamentação,
dentro do Programa “Encontro com
Gestamt es” qu e é real izado
quinzenalmente no CRAS.

Crianças
durante
brincadeira na
Creche

Prefeito de Silvianópolis
e Secretário de Cultura de
Pouso Alegre se encontram
para incrementar o
setor nas duas cidades
“Nossa Creche só melhorando, dia
apó s di a. O trabal ho séri o e o
comprometimento fazem toda diferença!
O confo rt o e a alegri a de nossas
crianças são o nosso maior presente e

não t em di nheiro que pagu e a
satisfação de poder ajudar as mães que
preci sam t anto da creche para
trabalharem. Um espaço renovado com
atividades dirigidas, dança, música e

muita diversão” com essas palavras, o
Prefeito de Silvianópolis, Benedito
Porfírio Borges, resume a sua alegria
em melhorar o atendimento da Creche
de seu município.

Silvianópolis realiza mais um evento
“Mais por todos nos Bairros”
O prefeito de Silvianópolis, Benedito Porfírio Borges, esteve com o Secretário
Municipal de Cultura de Pouso Alegre, José Clévio, para tratarem de assuntos
relativos a Cultura e Turismo em Silvianópolis e Pouso Alegre.

Secretaria de obras de Silvianópolis
recebe nova pintura e pequenos reparos
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Previsão do Calendário de circulação
do jornal “O Popular” em 2014
Mês
Dia
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

10
10
10
10
12
10
10
11
10
10
10
10
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Realizou-se na sede do CRAS Silviano Brandão, em Silvianópolis, no dia 21 de julho,
um encontro entre os Secretários da Prefeitura e outras entidades colaboradoras para
juntos discutirem o segundo evento “MAIS POR TODOS NOS BAIRROS.”
O evento foi realizado no dia 03 de agosto na igreja do bairro do Sítio. O Prefeito
Benedito Porfírio Borges agradece aos participantes dos bairros Sítio, Picador, Vitorinos
e Santo Amaro. “As suas participações foram de fundamental importância para o sucesso
do encontro”, comemora o prefeito.
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Quadra Poliesportiva do Bairro
Primavera em Silvianópolis deve
ficar pronta em setembro
Conti nu am as obras para a
construção da quadra espo rtiva do
bairro Primavera, em Silvianópolis, com
obras de manilhamento para capitação
de águas pl uviais, em t oda a su a

extensão . “E st amo s co ncentrando
to do s nossos esfo rço s para o seu
térmi no e i nau guração no mês de
setembro”, diz o Prefeito Benedito
Porfírio Borges.

Trabalhos da
Secretaria de
Obras

São João da Mata ganha
mais um ônibus escolar
do Governo Federal

O município de São João da Mata recebeu, no mês de julho, mais um
ônibus de transporte escolar para Secretaria de Educação. Esse
ônibus foi entregue pelo Governo Federal.

3º Campeonato Municipal
de Futsal de Turvolândia
A Prefeitura de Turvolândia, através
do Departamento de Esportes, realizou
o 3º Campeonato Municipal de Futsal.
Os jogos aconteceram na quadra Municipal Padre Chiquito, com entrada
gratuita.

A competição foi disputada por várias
equipes e o Prefeito Elivelto Carvalho e
o Vice- Prefeito, Luizinho, além de
parti ciparem das co mpeti ções,
realizaram a entrega da premiação as
equipes participantes.

Duas equipes que participaram da competição

Gestores do IFSULDEMINAS se reúnem
com 11 prefeitos do Sul de MG para
discutirem sobre qualificação profissional
No dia 1 1 de julho, Gestores da
Reitoria, acompanhados do Diretor Geral
do câmpus Machado, professor Carlos
Henrique Rodrigues Reinato e dos
coordenadores de Ensino, Pesquisa e
Extensão, estiveram reunidos com 11
prefeitos do Sul de Minas, no Núcleo
Avançado de Poço Fundo. O objetivo
fo i apresentar u ma pro posta do
IFSULDEMINAS para a ampliação das
parceri as co m o s municí pi os
(Campestre,
Carvalhópoli s,
Co rdi sl ândia, Espí rit o Santo do
Dourado, Machado, Paraguaçu, Poço
Fundo, São João da Mata, Silvianópolis,
Serrania e Turvolândia). A idei a é
levantar a demanda de cu rso s das
cidades, auxiliando na qualificação da
mão de obra regional, por meio dos
cu rso s F IC (Fo rmação Inicial e
Co nti nuada). Para i sso , o Núcl eo
Avançado de Poço Fundo será
transformado num Centro de Tecnologia
Social, voltado à extensão universitária,
mo ntando cu rso s que at endam as

necessi dades
específi cas
das
localidades. Isso permitirá, ainda, que as
Prefeituras utilizem da estrutura da
Insti tui ção Federal para diversas
atividades como encontros, reuniões,
palestras etc.
Também foi proposto aos prefeitos a
parti cipação das co operat ivas,
associações e movimentos sociais de
suas regiões para um futuro encontro.

Para o Diretor Geral do Câmpus Machado
e um dos idealizadores do projeto,
professor Carlos Henrique Rodrigues
Reinato, “a iniciativa é importante, pois
beneficiará milhares de cidadãos sul
mi nei ros, que vão cont ar com a
infraestrutura e o know how de uma
Instituição Federal na capacitação e
melho ri a do ensi no ju nto a su as
comunidades”.

Prefeitos reunidos em Poço Fundo
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Escola CIEMSA de Silvianópolis realiza
confraternização entre avós e netos
No dia 25 de julho, foi realizada,
no salão de eventos da Escola Municipal CIEMSA, de Silvianópolis,
uma bonita confraternização entre
net o s e a vó s. A admi ni st ra ção
juntamente com a Secretaria Munici-

pal de E du ca ção , a di ret o ra,
su p ervi so ras , mo ni t o r as e as
professoras Marivânia e Queil a do
terceiro ano, prepararam também uma
bonita apresentação dos poemas de
Cora Coralina. Após apresentação um

del icio so chá co m bo lachinhas e
biscoitos. “As no ssas avós qu e já
muito fizeram e continuam fazendo
pela nossa querida Santana, nosso
muito obrigado”, diz a Secretária de
Educação, Luciely.

Festa Julina do CIEMSA
em Silvianópolis
A Festa Ju li na do CIEMSA em
Silvi anópolis teve mu ita diversão,
danças, músicas, co midas típicas.
“Parabéns a Diretora da Escola Lila
Camargo, a Secretária de Educação

Luciely, as Supervisoras Angelita e
Marli, as professoras e funcionárias
pela organização dessa festa. Valeu a
pena todo o esfo rço !” agradece o
Prefeito Benedito Porfírio Borges.

Confira os principais momentos da Festa do CIEMSA:

Homenagem aos
Avós na Escola
CIEMSA

Formatura dos alunos que concluíram
o curso inglês básico em parceria da
Prefeitura de Silvianópolis com o Sest/Senat
Foi realizada no dia 23 de julho, no
salão nobre do Colégio CIEMSA uma
belíssima formatura dos alunos que

concluíram o curso inglês básico, uma
parceri a do SEST/ SE NAT co m a
Prefeitura de Silvianópolis, através do

CRAS. “ P ara béns a t o do s o s
fo r mando s !!!”, di z o prefei t o ,
Benedito Porfírio Borges.

Formatura do
Curso de Inglês
Básico

Secretaria Municipal de Educação de Silvianópolis
promove Palestra com o tema: Trabalho em
Equipe e Relacionamento Interpessoal
A Secretaria Municipal de Educação,
em parceria com o SENAC, promoveu
no dia 15 de julho, uma palestra com a
Professo ra Madelon sobre o tema:
Trabalho em Equipe e Relacionamento

Interpessoal e contou com a presença
dos funci onários da Prefeitura que
não deixaram de prestigiar mais esse
event o .
“Aprovei t amo s
para
agradecer a todos os funcionários da

Prefeitura pelo excelente trabalho
real i zado at é então . So mo s co m
certeza uma equipe de su cesso!”,
comemora o Prefeito Benedito Porfírio
Borges.

Palestra com a
Professora
Madelon sobre
Trabalho em
Equipe e
Relacionamento
Interpessoal

Mutirão de Limpeza na UTC (Usina de
Triagem e Compostagem) em Silvianópolis
F o i realizado u m mu tirão de
lim peza, no m ês de junho,
pe lo s
fu nc io ná ri os
da
P r ef e i t u r a p ar a u ma g r an d e

o r gan i za ção da U TC P ô r do So l .
A P r ef ei t u r a p a ra b en i z a t o da s
a s p e s s o as e n v o l v i d a s, q u e s o b
a C o o r d e n a çã o d a S u p e r v i s o r a

do
RH,
An a
Paiva,
d i s po n i b i l i z a r a m o s á b a do d e
descanso em troca deste
i mp o r t a n t e t r ab a l ho .

Mutirão de
Limpeza na UTC

Arte: Laís Andrade

Secretaria de Saúde, em parceria
com SENAR, promove Curso sobre
Saúde na Terceira Idade em Silvianópolis

Foi realizado nas dependências do ESF Santa Águeda, em Silvianópolis um curso promovido pela Secretaria de Saúde, em
parceria com o SENAR, sobre saúde na terceira idade. O curso foi para Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros e
Técnicos e pessoas da comunidade. De acordo com a Secretária de Saúde, Ana Cláudia, o curso teve carga horária de 24h. Os
Temas do curso foram: Direitos e Deveres do idoso; Autoestima; Mudanças Fisiologicas do envelhecimento; Hábitos que
promovem a qualidade do envelhecimento; Atividade Física na Promoção da Independência e Autonomia; Doenças relacionadas
ao envelhecimento Humano; Prevenção e diagnóstico; Sexualidade na Adultez e Promoção de um envelhecimento Ativo.

‘I Festival Sabores e Saberes de Santana - culinária mineira, cultura e
lazer “ - evento multicultural que será realizado de 29 a 31 de agosto, com
apresentações musicais de Simone de Miranda (Simone Lee e os Rucanes);
Raimundo Andrade, Grupo Ponteio, sob a regência do professor Odilon
Basílio (filho do Nonô Basílio), participação das Caixeiras Amana Tykyra
(Sônia Bellardi e Marcela Dâmaris), congadas de Santana, folias de reis,
contação de histórias, danças, teatro de rua, participação do chef Michelli,
comidinhas gostosas e muito mais .
Participem!!!
Realização: Prefeitura de Silvianópolis
Produção: Anauá (Ana Beraldo) e Rogéria Aires Gourmet (Rogéria Aires)

