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Prezado amigo e amiga eloiense;

facebook.com/eloimendesprefeitura - www.eloimendes.mg.gov.br

PREFEITURA ENTREGA ILUMINAÇÃO DO TREVO DO PARQUE
BELA VISTA
A Prefeitura de Elói Mendes segue investindo em iluminação pública em diversos 
pontos da cidade. Desta vez o trevo de acesso ao bairro Parque Bela Vista foi o 
bene�ciado. A novidade vai garantir mais segurança e comodidade para ciclistas, 
pedestres e motoristas que utilizam a via diariamente.  
O local recebeu postes com luminárias de LED. Mais modernas, as novas luminárias de 
LED, também  contribuem para a economia de quase 70% no consumo de energia.

VOLTA ÀS AULAS  DE FORMA HÍBRIDA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ELÓI MENDES
A volta as aulas teve início, de forma híbrida entre o ensino a distância e presencial, a 
partir do dia 18/10 (segunda-feira) em toda rede de escolas municipais de Elói 
Mendes.
Todas as escolas receberam um investimento em reformas e adaptabilidade 
(inclusive em questões sanitária e de distanciamento social) para continuar o 
excelente trabalho os professores desenvolveram durante esse período de 
pandemia.

SECRETARIA DE OBRAS SEGUE COM OBRAS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO PÚBLICA

Zelando pela segurança e bem estar da população, a Secretaria de obras 
mantém seu foco amplo no que diz respeito à limpeza pública. Por todo 
município de Elói Mendes se pode ver a equipe de colaboradores da secretaria 
executando com capricho e responsabilidade obras de limpeza e manutenção 
pública.

 Uma das leis mais importantes do universo é a lei da 
semeadura. É por isso que nossa população hoje colhe os 
frutos de um trabalho sério, honesto e feito com carinho e 
respeito pela Prefeitura.Nossa cidade segue a passos largos 
rumo ao desenvolvimento, oferecendo o suporte 
necessário para a retomada de todas as atividades sociais e 

econômicas à medida que a vacinação avança e os casos de 
COVID-19 no município caem cada vez mais. Veja nesta 
edição o resultado do trabalho que a Prefeitura de Elói 
Mendes vem fazendo por você!

Prefeitura de Elói Mendes

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ELOIENSES PARTICIPAM DO
PROJETO SOCIAL ATALAIA EM ALFENAS
Na manhã do sábado, dia 02 de outubro, a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, 
teve a alegria de acompanhar a participação das crianças e adolescentes 
eloienses no Projeto Social Atalaia, que aconteceu no município de Alfenas.
Segundo as palavras do secretário, acreditar, apoiar e motivar o esporte desde a 
infância transforma a vida dos jovens e faz de Elói Mendes uma cidade que 
caminha junto com o seu povo.



21 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO
NAS ESCOLAS 
Com o retorno das aulas presenciais em nosso município, os lanches voltam a ser 
ofertados, normalmente, em período de aula, com a oferta de alimentos variados, 
saudáveis, que respeitam os hábitos e a cultura local, além de estimular a oferta de 
alimentos vindos da Agricultura Familiar.
A alimentação nas escolas, deixa lembranças importantes na memória das crianças, por 
isso é importante que as famílias incentivem as crianças a se alimentarem nas escolas.

INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES E POSTES
DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL
A Prefeitura de Elói Mendes com o intuito de incentivar ainda mais um dos 
grandes pilares da sociedade, o esporte e lazer, fez através da Secretaria de 
Esportes Turismo e Lazer, a instalação de re�etores e postes de iluminação no 
Estádio Municipal. Uma ação que garante mais segurança além de estender o 
tempo de uso da área para a pratica de exercícios físicos.

SECRETARIA DE OBRAS COMEÇA A OPERAÇÃO ‘‘TAPA-BURACOS’’
NOS BAIRROS ELOIENSES

Cuidar do município é uma das diretrizes que movem a Secretaria de Obras. No 
mês de outubro a operação tapa-buracos percorreu diversas vias públicas, 
realizando obras de manutenção necessárias, a �m de cumprir o seu 
compromisso com a população eloiense.
O trabalho e�ciente da Secretaria de Obras reforça e evidencia, ainda mais, a 
seriedade da atual administração.

PREFEITURA REALIZA A ENTREGA DE 80 KITS DE LIMPEZA
PARA ALUNOS DA APAE
A Prefeitura Municipal de Elói Mendes através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Promoção Social realizou a entrega, no dia 19 de outubro, 
de 80 kits com produtos de limpeza, aos alunos da APAE. Visando auxiliar ainda 
mais as famílias neste momento difícil.
Devido a pandemia, a entrega foi feita de forma simbólica a alguns alunos. O 
restante dos kits será entregue pela instituição.
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REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, o Cemitério 
Municipal de Elói Mendes recebeu uma série de cuidados. A prefeitura está 
realizando, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, serviços de 
pintura e restauro para receber as milhares de pessoas que passam pelo local para 
celebrar a memória de parentes e amigos que já se foram. Uma iniciativa que reforça 
o compromisso e o respeito da prefeitura nossa população.


