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A Secretaria de Saúde de Divino das Laranjeiras iniciou uma linda ação, ao comemorar o aniversário de seus moradores com mais de 90 anos! 
Os idosos já são atendidos pela atenção básica em saúde do município. As equipes, juntamente com a secretária de Saúde, Estela Roveda, levaram até os 

aniversariantes uma bela surpresa, com cartazes, balões e bolo!  A Dona Ana Francisca Ramos, de mais de 100 anos, 
a Dona Antônia Maria Ribeiro de 99, e o Sr. Sebastião Dentista, com 94, receberam as homenagens.

Saúde

Centenas de pessoas participaram 
do Espaço de Lazer em Divino das 
Laranjeiras. O Calçadão Municipal 
recebeu o público de todas as idades 
para o evento inédito. Diversão garan-
tida! Teve cama elástica, brinquedos 
infláveis, jogos de mesa, além de 
pintura facial, e oficinas recreativas 
dentre várias outras atividades. A 
alegria contagiou a todos, de crian-
ças, adolescentes, até aos jovens e 
adultos. Um dia para ficar guardado 
na memória. 

Uma pequena pausa foi realizada 
para o almoço, servido a todos os par-
ticipantes na Quadra Poliesportiva. 

Foram distribuídos também picolés e 
pipoca para o público presente. 

A cidade foi contemplada com o 
evento graças a um grande esforço 
desempenhado pela Secretaria de 
Assistência Social, com total apoio 
da Prefeitura Municipal, que, com o 
CRAS, cumpriu todos os requisitos ne-
cessários junto ao Sesc, para o Espaço 
de Lazer ser realizado no município. 
Destaque também para o trabalho em 
conjunto com as demais secretarias 
e parcerias da sociedade civil. Além 
de Divino das Laranjeiras, apenas 
Governador Valadares e Virgolândia 
promoveram essas atividades.

Espaço de Lazer

Ana Francisca Ramos, mais de 100 anos Dona Antônia Maria Ribeiro, 99 anos Sr. Sebastião Dentista, 94 anos

A Escola Municipal Mundo Encantado realizou o tradicional ‘Arraiá’, em sua 
4ª edição. O evento contou com várias apresentações dos alunos no Calçadão 
de Divino das Laranjeiras e, ao final, houve uma linda quadrilha. A diretora 
da rede municipal de ensino, Sandra Cândida, recebeu uma homenagem dos 
funcionários da educação. Para fechar a noite, o público curtiu um show de 
Noril Rodrigues e Alemão dos Teclados. Antes da festa começar, a convite da 
secretária de Educação, Ireny Campos, diretoras das escolas do estado foram 
recebidas na sala da Secretaria, na Prefeitura, para uma recepção.

Escola Mundo 
Encantado em Festa

A primeira paciente foi atendida no PSF do Distrito. A sala onde a dentista 
Drª Bruna Alves de Moura fez o primeiro atendimento passou recentemente 
por reformas e adequações. A profissional conta com todos os equipamentos 
necessários para atuar em Macedônia das Laranjeiras. 

A ativação do serviço para a população do Distrito contou com a presença 
do prefeito Kinka Alves e do vice Perli Lopes, juntamente com a secretária de 
Saúde, Estela Roveda. Esse era um dos principais compromissos do prefeito 
Kinka com os moradores de Macedônia das Laranjeiras, que agora é uma 
realidade! 

A atual administração não mediu esforços. Com essa conquista reforça o 
compromisso com a aplicação do dinheiro público. Investir em saúde é essen-
cial para garantir direitos básicos e dar dignidade, com mais qualidade de vida. 

Prefeitura de Divino das Laranjeiras.
ADM 2017-2024, QUEM AMA CUIDA!

Atendimento Odontológico é 
Realidade em Macedônia das 

Laranjeiras!

Prefeitura de Divino das Laranjeiras entrega mais de  
100 Títulos de Regularização Fundiária para Linópolis

O município regularizou 
100% dos imóveis do dis-
trito, de uma só vez.  A 

cerimônia de entrega aconteceu na 
Quadra Poliesportiva de Linópolis. 
Uma ação inédita: 324 áreas foram 
atendidas entre casas e lotes. Um sonho 
que trouxe mais segurança, benefícios 
e possibilidades, como um financia-
mento junto à Caixa. 

No evento participaram o prefei-
to de Divino das Laranjeiras, Kinka 
Alves, e a primeira-dama, Monica 

Roveda, o vice-prefeito, Perli Lopes, 
o prefeito de Mendes Pimentel, Dr. 
Paulo Antônio de Souza, o prefeito de 
São José do Divino, Geraldo Rodrigues 
(Gêka), o prefeito de São Geraldo do 
Baixio, Juliano Filipe, a secretária exe-
cutiva da Assoleste, Elidamárcia Lana, 
a presidente da Câmara Municipal de 
Divino das Laranjeiras, Elziane Ama-
ral, os vereadores Gedeon Caetano e 
Simone Ventura, e demais autoridades.  

O setor de Regularização Fundiária, 
da Prefeitura Municipal, foi funda-

mental para o sucesso desse momento 
histórico para Divino das Laranjeiras, 
com a participação da Técnica em 
Regularização Fundiária Carla Trin-
dade, responsável pelo setor e equipe, 
Diego Falci, Alex Júnior, com apoio 
de Márcio Silva, do setor tributário, 
o trabalho teve início em 2019. Foi 
um ano de cursos e capacitações, em 
seguida veio a pandemia, o que atra-
sou muito os trabalhos. Em 2020 as 
primeiras escrituras foram entregues 
aos moradores do Distrito. 

O processo funciona da seguinte 
forma: a regularização fundiária é um 
conjunto de medidas, sendo elas jurí-
dicas, urbanísticas, sociais, ambientais 
e administrativas, que consiste em 
levantamento topográfico, trabalho em 
campo, estudo social, estudo ambien-
tal, projeto técnico, saneamento ad-
ministrativo e análise jurídica de caso 
por caso. Um outro grande benefício 
dessa medida é que o sistema tributá-
rio do município pode ser atualizado 
conjuntamente.

A Prefeitura de Divino das Laranjeiras deu início 
às obras de pavimentação da Avenida Governador Va-
ladares, em Central de Santa Helena. A via é extensa 
e no período de chuvas causa muitos problemas aos 
moradores. Mais um pedido da população está sendo 
atendido, demonstrando que o dinheiro público está 
sendo bem aplicado. 
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As Obras Não Param!


