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No Brasil, como não poderia deixar de ser, as comemorações do 1º de maio também estão 
relacionadas à luta pela redução da jornada de trabalho. A primeira celebração da data de que se tem 
registro ocorreu em Santos, em 1895, por iniciativa do Centro Socialista, entidade fundada em 1889 
por militantes políticos como Silvério Fontes, Sóter Araújo e Carlos Escobar. A data foi consolidada 
como o Dia dos Trabalhadores em 1925, quando o presidente Artur Bernardes baixou um decreto 
instituindo o 1º de maio como feriado nacional. Desde então, comícios, pequenas passeatas, festas 
comemorativas, piqueniques, shows, desfiles e apresentações teatrais ocorrem por todo o país.

Com Getúlio Vargas – que governou o Brasil como chefe revolucionário e ditador por 15 anos e 
como presidente eleito por mais quatro – o 1º de maio ganhou status de “dia oficial” do trabalho. Era 
nessa data que o governante anunciava as principais leis e iniciativas que atendiam as reivindicações 
dos trabalhadores, como a instituição e, depois, o reajuste anual do salário mínimo ou a redução de 
jornada de trabalho para oito horas. Vargas criou o Ministério do Trabalho, promoveu uma política de 
atrelamento dos sindicatos ao Estado, regulamentou o trabalho da mulher e do menor, promulgou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), garantindo o direito a férias e aposentadoria.  

Na Constituição de 1988, promulgada no contexto da distensão e redemocratização do Brasil 
após a ditadura militar (que perseguiu e colocou no mesmo lado liberais, comunistas e cristãos 
progressistas), apesar de termos 80% dos tópicos defendendo a propriedade e meros 20% 
defendendo a vida humana e a felicidade, conseguiu-se uma série de avanços – hoje colocados em 
questão – como as Férias Remuneradas, o 13º salário, multa de 40% por rompimento de contrato de 
trabalho, Licença Maternidade, previsão de um salário mínimo capaz de suprir todas as necessidades 
existenciais, de saúde e lazer das famílias de trabalhadores, etc.

A luta de hoje, como a luta de sempre, por parte dos trabalhadores, reside em manter todos os 
direitos constitucionais adquiridos e buscar mais avanços na direção da felicidade do ser humano.

Fonte: http://www.culturabrasil.org/diadotrabalho.htm 

“Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer 
espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho para mim andam de 

mãos dadas; não retiro prazer de nenhuma outra coisa.” - Sigmund Freud

“A história do Primeiro de Maio mostra, portanto, que 
se trata de um dia de luto e de luta, mas não só pela 
redução da jornada de trabalho, mas também pela 

conquista de todas as outras reivindicações de quem 
produz a riqueza da sociedade.” – Perseu Abramo 

O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889, 
por um Congresso Socialista realizado em Paris. A data 
foi escolhida em homenagem à greve geral, que 
aconteceu em 1º de maio de 1886, em Chicago, o 
principal centro industrial dos Estados Unidos naquela 
época.

Milhares de trabalhadores foram às ruas para 
protestar contra as condições de trabalho desumanas 
a que eram submetidos e exigir a redução da jornada 
de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Naquele dia, 
manifestações, passeatas, piquetes e discursos 
movimentaram a cidade. Mas a repressão ao 
movimento foi dura: houve prisões, feridos e até 
mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a 
polícia.

Em memória aos mártires de Chicago, às 
reivindicações operárias que nesta cidade se 
desenvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia 
significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, 
servindo de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de 
maio foi instituído como o Dia Mundial do Trabalho.

Fonte: IBGE / Ministério do Trabalho 

Dia 1º de Maio - Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalho no Brasil

Curiosidades sobre 
esta data
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Pastelaria

Desde 1966
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Disk Pizzas e Lanches
Zelma e Maurílio

Aqui você encontra a 
verdadeira Batata Assada 

QUENTÍSSIMA

Pet-Shop, Banho e Tosa,
Vacina, Consultas,
Cirurgias, Exames,

Internamento e Hotelzinho

Luís Felipe
35 8441-7279

Av. Dom Pedro II, 182 A - Centro - Elói Mendes/MG

Oportunidade de Emprego
PROCURO:

Multinacional em expansão 
no Sul de Minas

Não precisa
marcar horários

Rua Benjamin Constant, 198 - 2º andar do Prédio da Léo Elétrica
Ao lado da Moto Fênix) - Elói Mendes/MG

Agora com a melhor
TV por Assinatura

Contato:
(35) 8832-3999

As ambulâncias e emergências médicas perceberam que muitas 
vezes nos acidentes da estrada os feridos têm um celular consigo. No entanto, 
na hora de intervir com estes doentes, não sabem qual a pessoa a contatar na 
longa lista de telefones existentes no celular do acidentado.

Para tal, o SAMU lança a idéia de que todas as pessoas acrescentem 
na sua longa lista de contatos o NUMERO DA PESSOA a contatar em caso de 
emergência. Tal deverá ser feito da seguinte forma: ‘AA Emergencia’ (as letras 
AA são para que apareça sempre este contato em primeiro lugar na lista de 
contatos).

É simples, não custa nada e pode ajudar muito ao SAMU ou quem nos 
acuda. Se lhe parecer correta a proposta que lhe fazemos, passe esta 
mensagem a todos os seus amigos, familiares e conhecidos. É tão-somente 
mais um dado que registramos no nosso celular e que pode ser a nossa 
salvação.

TELEFONES ÚTEIS

Jornal Yes Notícias: 9804-7686
Gráfica Fênix: 3264-3104
Prefeitura: 3264-1077
Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197 ou 3264-1097
Rodoviária: 3264-2141
Clínica Veterinária 4 Patas: 8441-7279 (Felipe)
Hospital Nossa Senhora da Piedade: 3264-0600
Fórum Comarca de Elói Mendes: 3264-1103
SAAE: 3264-1399
TRE-MG / Elói Mendes: 3264-2036
Ministério Público: 3264-2100
OAB/MG - Elói Mendes: 3264-1933
CEMIG: 116 ou 3264-1017
Serviço Militar: 3264-4248
Elóy Calçados: 32641201
Vita Corpus Farmácia de Manipulação: 3264-1666
Léo Elétrica: 3264-2202
Agência de Comunicação: 8803-0203 (João Paulo)
Drogaria Alternativa: 3264-1853
Telefonia Celular: Sparta Telecom - 3264-1234
Academia: Academia do Marquinho 3264-1839
Contador: ARI - 3264-1802 ou 3264-1376

SAMU INFORMA: 
UTILIDADE PÚBLICA URGENTE

Estádio Independência

Dia 25 deste mês, 
Minas Gerais ganhou mais um 
Estádio de Futebol. Trata-se do 
r e f o r m a d o  E s t á d i o  
Independência,  em Belo 
Horizonte, palco de várias 
partidas na Copa do Mundo de 
1950 e de partidas memoráveis 
envolvendo Amér ica-MG, 
Atlético-MG e Cruzeiro.

O ponto positivo é que 
os três grandes clubes da 
capital terão a oportunidade de 
jogar suas partidas próximas a 
seus torcedores. 

AMÉRICA-MG: CEM ANOS DE HISTÓRIA

No último dia 30 de abril, um dos mais 
tradicionais times do futebol mineiro comemorou 
Cem Anos de fundação. 

O América-MG, que em 2012 disputará a Série B do 
Brasileirão, é 15 vezes Campeão Mineiro, possui dois 
Campeonatos Brasileiros (Série B/97 e Série C/09), uma 
Copa Sul Minas (2000), uma Taça São Paulo de Juniores 
(1996).

É a única equipe mineira a sagrar-se campeã 
estadual por dez vezes seguidas (1916 a 1925). No Brasil 
somente o América e o ABC-RN conseguiram tal feito.

Em décadas passadas, o América-MG era o principal 
rival do Atlético-MG. As duas equipes protagonizavam o 
“Clássico das Multidões”. Reportagem completa sobre o 
Centenário do América-MG no site do Jornal Yes Notícias. 

Utilidade Pública: Plantão de 
Farmácias em MAIO

1º: Viva Farma
06: Drogaria Carneiro
13: Drogaria Americana
20: Drogaria Ideal
27: Drogaria Matriz

Plantão de Farmácias em 
JUNHO

03: Drogaria N.S. Aparecida
07: DROGARIA ALTERNATIVA

3264-1853
10: Natus Farma
17: Eloyfarm
24: Viva Farma

Cerimônia Pública da Ordem das Filhas de Jó

Aconteceu no dia 14 de abril, no Club Elói Mendes, a 
Cerimônia Pública das Filhas de Jó, para divulgação da Ordem.

Estiveram presentes nesta cerimônia vários Maçons, De 
Molay’s, pessoas da comunidade eloiense e o Prefeito Natal 
Cadorini.

A Ordem das Filhas de Jó agradece a todos aqueles que 
estavam presentes e convida toda comunidade a participar da I 
Festa Jónina, dia 30 de junho, no Pontec.

Demais fotos desta cerimônia pública você encontra no 
site do Jornal Yes Notícias, na categoria Entidades Filantrópicas. 

“Se querer é poder, querer é 
vencer.” Rui Barbosa

Começamos esta edição 
contentes com os feitos obtidos até 
agora com nosso jornal e site. 
Chegamos a essa 5ª edição com 
muita luta, perseverança e cada vez 
m a i s  i n d e p e n d e n t e s  n a s  
informações a serem passadas a 
nossos leitores. 

Esta edição refere-se a 
março  e  ab r i l  dev ido  aos  
compromissos de agenda.

Uma grande conquista 
n e s s e s  d o i s  m e s e s  f o i  o  
crescimento do nosso site, que a 
cada dia que passa é acessado por 
mais e mais pessoas.

Os assuntos que vocês irão 
ler neste exemplar são diversos: 
notícias do município e do Brasil, 
datas comemorativas e uma 
matéria sobre a Capela do Pretório, 
local tão significativo para os 
eloienses.

Desejo a todos uma boa leitura e até 
a próxima edição. 

Luís Fernando Mendes Vieira
Diretor Geral do Jornal Yes Notícias

Teve início dia 21 de abril, na 
cidade de Monsenhor Paulo, a 16ª Copa 
Alterosa de Futsal. O jogo de abertura foi 
entre Prefeitura de São Bento Abade x 
Prefeitura de São Thomé das Letras. o 
placar foi de 3 a 2 para a equipe de São 
Bento Abade.

Estão participando da edição de 
2012 cinquenta equipes, recorde da 
competição.

Mais informações no s i te:  
www.aroamg.com.br.

A organização da competição é da 
empresa eloiense de arbitragem AROA - 
Associação Regional de Oficiais de 
Arbitragem.

2ª Comida di Buteco
Dia 12/05/12, das 21:00 até às 00:00

Local: Sindicato Rural de Elói Mendes

Cardápio: carne de panela, frango à 
passarinho, linguiça, ovo de codorna, 
amendoim e muito mais.

Data: 30 de junho de 2012
Local: PONTEC
Evento com a presença do 
cantor TOM FERNANDES.

Praça da Matriz, 78

Rua Silviano Brandão, 123 - |35| 3264-1201

Acesse: www.eloycalcados.com.br

Mobile: |35| 9804-7686

Acesse: yesnoticias.wordpress.com

Revisão Ortográfica: Profª Brígida Rovena M. Ferreira Martins
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E-mail: vitacorpus@vitacorpus.com.br    
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EMPREGO
Veja os 7 erros ao elaborar seu currículo

CONHECENDO ELÓI  MENDES:
Capela do Pretório

VENDE-SE
Automóvel

Gol-1.8 | 1993

Tratar com 
Adguimar

3264-1852
Temos convênio com a ASSPEM

leoeletrica18@yahoo.com.br

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal  

Ranking Nacional  Ranking Mineiro  Pontuação  Cidade  
1060ª 117 ª 0,6662 Varginha 

1.143ª 129ª 0,6590 Elói Mendes 
1422ª 179ª 0,6365 Campanha 

1541ª 197ª 0,6274 Três Pontas 
1707ª 224ª 0,6150 Paraguaçu 

2105ª 297ª 0,5853 São Gonçalo do Sapucaí 
2446ª 365ª 0,5587 Machado 

3392ª 538ª 0,4828 Campos Gerais 

3776ª 598ª 0,4467 Cordislândia 
3851ª 609ª 0,4393 Três Corações 

3994ª 636ª 0,4260 Monsenhor Paulo 
4285ª 696ª 0,3910 Alfenas 

 

O Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) realiza uma pesquisa nomeada Índice 
FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) em todo país para estimular a cultura da responsabilidade administrativa.  O índice avalia cinco 
indicadores: Receita Própria (capacidade de arrecadação), Pessoal (pagamento de pessoal), Investimentos, Liquidez (relação 
entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os ativos financeiros disponíveis para cobri-los no exercício seguinte) e 
Custo da Dívida (comprometimento do orçamento com o pagamento de juros e amortizações de empréstimos contraídos em 
exercícios anteriores).

O IFGF foi elaborado durante três anos (2006 a 2010) com base nos resultados fiscais disponibilizados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.

A pontuação varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município. Os conceitos a partir da 
pontuação definem a administração como A (gestão de excelência), B (boa gestão), C (gestão em dificuldade) e D (gestão 
crítica).

Elói Mendes ocupa a 129ª posição no ranking mineiro com pontuação de 0,6590. É classificado como município com 
Conceito B (Boa gestão). Entre as cidades vizinhas, Elói Mendes está atrás apenas de Varginha (0,6662). Seguindo a frente de 
Campanha (0,6365), Três Pontas (0,6274), Paraguaçu (0,6150), São Gonçalo do Sapucaí (0,5853), Três Corações (0,4393) 
entre outros municípios.

Sabemos que o currículo é a porta de entrada para 
qualquer oportunidade de trabalho. Mas ainda há quem cometa 
alguns deslizes e com isso coloca tudo a perder no processo 
seletivo.

Muitos erros ao elaborar o currículo ocorrem por falta de 
atenção ou desconhecimento dos modelos básicos. 

Conheça os sete erros mais comuns 

1º) Fotos: Não coloque fotos no currículo. O que está em jogo não 
é a sua aparência, por isso deixe as imagens para lá e elabore o 
currículo apenas com informações textuais. 

2ª) Currículo carnavalesco: Destacar informações com cores 
chamativas ou com letras gigantescas chamarão atenção do 
recrutador, só que de uma maneira negativa. Aposte num visual 
mais limpo e em fontes comuns, como Times New Roman, Arial e 
Verdana. Para organizar e destacar informações, use negritos, 
itálicos e sublinhados. 

3º) Erros de Português: Erros gramaticais e ortográficos deixam o 
recrutador desconfiado em lhe contratar. Dominar o idioma é 
obrigação de todo profissional. 

4º) Mentiras: Mentir é proibido! A empresa busca um profissional 
alinhado ao perfil dela, portanto fingir ser uma coisa que você não 
é não ajuda a conquistar a vaga. 

5º) Currículo extenso: A quantidade de páginas do currículo não 
vai determinar a qualidade dele. Informações objetivas e 
coerentes são mais valorizadas do que informações com 
detalhes e sem nexo. 

6º) Datas: Esquecer informações importantes, como datas de 
entrada e saída na empresa, pode desestruturar o currículo. 
Lembre-se de que o objetivo do currículo é fazer o recrutador 
compreender a trajetória da sua carreira. 

7º) Dados pessoais: Nunca incluir dados pessoais no currículo, 
como número do RG e do CPF. Caso seja necessário, o 
recrutador solicitará essas informações num segundo momento. 

Bocha

Duas equipes de Elói Mendes, Mutucão e 
PONTEC disputam o campeonato Sul Mineiro de 
Bocha. As outras equipes são: CSSE ( Três Corações), 
São Lourenço, Pedreira e Automóvel Clube de 
Varginha.

Calendário Municipal de Esportes

Para participar das competições e conhecer o 
calendário de esportes acesse: www.eloimendes.mg.gov.br. 
Lá está listados 70 eventos esportivos.

Elói Mendes é selecionada para a construção de 50 
moradias no Minha Casa, Minha Vida

Elói Mendes foi selecionada para a construção de 50 
moradias. Segundo informações da Prefeitura o município já 
está providenciando toda a documentação necessária e em 
breve iniciaram as construção das casas.

A situação fiscal é difícil ou crítica para quase 65% 
dos municípios brasileiros, enquanto a excelência na gestão 
fiscal está restrita a 2% das cidades do país. O índice obtido 
por Elói Mendes em 2010, é considerado acima da média 
nacional, que ficou em 0,5393.  

Viagem a pé até Aparecida

Continua crescendo a Romaria de Elói Mendes. 
Este ano foram 15o Romeiros. O Tonhão e 
Joaquim são os organizadores. A próxima romaria 
é para Três Pontas no dia de Padre Vitor. Saída dia 
22 de setembro às 20 horas do Rosário. 

Rua da Varginha

Está quase pronta o asfaltamento da Rua da 
Varginha. Esta obra beneficiará muito o trânsito da cidade, 
mas principalmente os moradores do Bairro São Cristovão. 
Devido a indefinição do DNIT ( Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte), ficará faltando a conclusão da 
mesma próxima ao trevo.

Prefeitura de Elói Mendes Informa:

visto o estado precário que se encontrava: 
desequilíbrio estrutural, desligamentos de encaixes, entelhamento precário, peças de 
madeira ao ataque de insetos e muita umidade. Sem recursos financeiros para mantê-la 
aberta, resolveram demoli-la, em 1958.

Na administração do Sr. José Augusto Machado Filho, em 1964, houve a 
urbanização do Largo com o calçamento das ruas laterais. Nesta ocasião, a Praça Barão 
do Rio Branco também recebeu calçamento interno, com pedras São Tomé. A construção 
da praça teve a ajuda do Sr. Sebastião Mendes Porto, administrador de obras da prefeitura 
naquela época. Belos jardins foram formados com diversos tipos de plantas e frondosas 
árvores plantadas no local. As pessoas fizeram doações de bancos, colocando nomes e 
propaganda comercial neles.

Foi também nessa época que houve a reconstrução da Capela, no mesmo local, 
lado oposto do antigo e saudoso “Grupo Escolar Targino Nogueira”, hoje sede da 
Prefeitura Municipal. A tradição da reflexão de um dos passos da Semana Santa se 
manteve.

À época, era o Sr. Joaquim da Silva, morador próximo da Praça, quem cuidava e 
ficava com a chave da igreja e também se encarregava de abrir e fechá-la todos os dias.

Hoje neste local são rezados terços pela comunidade local. A tradição se mantém e 
é de onde se tem início a Procissão do Encontro. Os homens saem em procissão 
carregando a imagem de Nosso Senhor dos Passos para o Encontro com a Virgem Maria, 
na Praça da Matriz.

Você pode ver fotos da Capela do Pretório acessando o site do Jornal Yes Notícias. 

A Capela do Pretório, conhecida por Passinho, foi 
construída por volta de 1869, tendo como pároco o padre 
José Clemente Gomes da Silva (1858 – 1872). O acesso 
a ela era pela entrada do arraial, na atual Avenida Belo 
Horizonte. A capela apresentava as mesmas 
características da Igreja Nossa Senhora Aparecida, 
localizada na Praça da Bandeira. 

O “Passinho” localizava-se no Largo do Pretório e 
ficava numa posição irregular, necessitando de reforma, 

Agora em Elói Mendes temos
uma empresa especializada em 

panfletagem.

LIGUE: |35| 9886-9173
Márcio Braga - (Márcio GG)

Ética e Comprometimento com sua Divulgação!



Rua Silviano Brandão, 215 - Centro - Elói Mendes/MG

Arlene Modas
Roupa Feminina, Masculina e Acessórios

|35| 3264-4540

2 Iniciou-se no dia 1º de abril, no Campo Society 
Efraim Araújo, no Mutucão, a 2ª Copa Rádio Cultura de  

Futebol Society. 
A Organização da competição compete a Action Minas 

Promoções de Eventos e conta com o apoio cultural da Rádio 
Cultura. Lembramos que toda a parte operacional da competição 
como elaboração do regulamento, tabela de jogos, reuniões, 
confecção das súmulas (todas digitadas) e escala de arbitragem 
são de responsabilidade da Action Minas Promoções de Eventos. 

A edição de 2012 conta com 11 equipes distribuídas em dois 
grupos: A e B. O Grupo A conta com cinco equipes (Juventus, 
Tubominas, JC Esperança F.C., MEC e Elói Fla) e o Grupo B conta 
com seis equipes (ABRAÇO, Novo Horizonte, Hilário, Bela Vista, 
Real Mendes e Olímpia/Cambos. As equipes se enfrentam em turno 
único dentro de seus grupos e classificam para a fase semi-final o 1º 
e 2º colocados de cada grupo até chegarmos ao campeão deste 
ano.

Em relação ao ano de 2011 a competição teve o acréscimo 
de duas equipes e está contando em todos os jogos com 
ambulância no local dos jogos.

Estão apoiando este evento o Deputado Estadual Fábio 
Cherem, Prefeitura de Elói Mendes, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Esportes e o Jornal Yes Notícias. 

Para você saber os jogos da competição é só acessar o site: 
www.yesnoticias.wordpress.com para poder acompanhar este 
evento. E você confere também no site as fotos da rodada e as 
súmulas de todos os jogos.

Mais informações é só ligar para Luís Fernando (9804-
7686), coordenador da competição.

O Jornal Yes Notícias aproveita este 
espaço para divulgar o Projeto JC Esperança no 
Futebol. Segundo o coordenador, Pastor George, 
o projeto visa alcançar meninos de sete a 
dezessete anos, além de abranger a idade adulta 
com um time de futebol nas categorias de sub-8, 
sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e amador em 
áreas mais carentes.

Nesta segunda edição, o projeto está 
apoiando a Vila Coli em parceria com a 
associação do bairro e os uniformes foram 
emprestados por diversas pessoas que 
trabalham com futebol em nossa cidade.

Em 2011, a equipe do JC Esperança F.C. 
foi campeã das categorias sub-8, sub-14 e 
também da 2ª Divisão do Campeonato Amador de 
Futebol Adulto.

Neste ano, a equipe está participando da 
2ª Copa Rádio Cultura de Futebol Society, no 
Grupo A, junto com Juventus, Tubominas, Elói Fla 
e MEC.

Caso você seja empresário ou voluntário e 
queira ajudar esse projeto é só entrar em contato 
com George Adriano de Carvalho, idealizador 
voluntário do projeto, pelos telefones: (35) 3264-
4355 ou (35) 8855-0525 (Claro) ou pelo e-mail 
prgeorge10@hotmail.com 

O PT indicou o deputado Odair Cunha (MG) 
para ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI), que irá investigar o caso Cachoeira. 
A indicação foi feita na manhã do dia 24/04, poucas 
horas antes do prazo final.

Por ter a maior bancada na Câmara, além do 
relator, o PT tem direito a outras cinco indicações: 
duas para titulares e três para suplentes. 

A região do Sul do Estado recebeu, na segunda-
feira (23), 37 ambulâncias do Governo de Minas, por 
meio do Sistema Estadual de Transporte (Sets) da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Com 
investimentos de R$1,6 milhão, as cidades beneficiadas 
são Aiuruoca, Andradas, Andrelândia, Arceburgo, 
Bocaina de Minas, Bom Jardim Minas, Bueno Brandão, 
Cachoeira de Minas, Campo Belo, Candeias, Coqueiral, 
Córrego do Bom Jesus, Cristais, Cristina, Dom Viçoso, 
Estiva, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Il icínea, 
Inconfidentes, Itamonte, Itapeva, Itaú de Minas, Itumirim, 
Minduri, Nepomuceno, Pedralva, Perdões, Pouso Alto, 
Ribeirão Vermelho, São Bento Abade, São José da 
Barra, São José do Alegre, São Sebastião do Paraíso, 
Senador José Bento, Três Pontas e Virgínia.

Além das 37 ambulâncias a serem entregues às 
cidades do Sul de Minas, outros 198 veículos serão 
enviados a 196 municípios de todo o Estado. 

POEMA COTIDIANO

“Prepare o seu currículo, meu filho”

Grita a mãe, enquanto lava os pratos,

“Que quando eu terminar aqui, 
levaremos lá

Onde há vagas, vagas, vagas”.

O filho, revirando-se na cama,

Geme de uma noite que ainda não se 
desfez.

“Ainda não levantou?” – sempre a 
mãe a gritar –

Temos que levar o currículo,

Você ainda nem almoçou

E já é de tarde!”

O filho torna a gemer,

Abundante na cama que o ama.

Outra vez a mãe grita, e outra, e 
outra...

Até que o almoço esfria.

Com passos de desalento,

E assomando à porta sonolenta

A mãe insiste baixinho

Ao filho que sonha um cargo de 
chefia:

“Dessa forma vão pensar que você 
não quer trabalhar!”

Anedotamente, a tarde se esvai!

Evandro Figueiredo Cândido colunista no 
Yes Notícias na terça-feira, é escritor e 
Historiador graduado pela Universidade 
Federal de Viçosa. Atualmente cursa 
Letras pela UFSJ, em São João del Rei. 
Contato: ev.candido@hotmail.com

toda equipe da escola quando 
os alunos começaram a 
chegar com as maquetes e 
também ver o entusiasmo de 
cada um pelo trabalho 
realizado. Apostamos nos 
alunos e tivemos um ótimo 
retorno, destacou a diretora.

As demais fo tos 
desse trabalho escolar você 
encontra no site do Jornal Yes 
Notícias. 

Alunos do 4º ano da Escola Carrossel desenvolveram maquetes 
sobre a Zona Urbana e Rural de nossa cidade. Segundo a direção, os 
objetivos foram conhecer e valorizar tanto a zona rural como a urbana 
além de desenvolver a criatividade dos alunos. O desenvolvimento do 
trabalho ocorreu depois de uma aula em sala onde os alunos analisaram 
as particularidades das duas zonas, as diferenças de paisagem e modo 
de vida. Após todo esse processo, os professores sugeriram que eles 
trabalhassem em grupo para construir maquetes. A Equipe Pedagógica 
da Escola Carrossel ressalta que foi emocionante para os professores e 

2ª Copa Rádio Cultura 
de Futebol Society Projeto:

Jesus Cristo Esperança 
no Futebol

Deputado mineiro será relator da
CPMI que investigará
Carlinhos Cachoeira

Sul de Minas recebe 
37 ambulâncias do Governo de Minas

Alunos da Escola Municipal Carrossel
retratam a Zona Urbana e Rural de 

nossa cidade

4º Ano - Professora Alaíde

Rua Pe. João Batista Ghetta - 210
Bairro: Ludovico Pavoni 

CEP: 37110-000 - Elói Mendes/MG

3264-0220

Eleita a Melhor Construtora de 2011
em pesquisa feita pela SMC.

Colunista
Evandro Cândido

Rua Braz Biagini, 101 (Antiga Radiante) | 3264-1122 / 3264-3328

“Um avanço na Educação 
de Elói Mendes.”

4º Ano
Professor Sebastião

RANEP ÇS AE

F.C.

Jesus Cristo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

