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Editorial Balanço de Governo - 120 dias

Ao longo desses 120 dias de gestão, adotamos medidas 
emergenciais para renegociar contratos, ajustar as con-
tas, garantir serviços básicos e, principalmente, a qualida-
de de vida para a nossa gente. Cancelamos o Carnaval de 
rua e priorizamos investir na Educação, ofertando mais 
de 2.000 mil vagas para as nossas crianças nas UMEIs e 
escolas, garantindo kits completos de material escolar e 
uniforme para mais de 20.000 mil alunos da rede.

A limpeza urbana e capina estão por todos os cantos da 
cidade. Retomamos a troca de lâmpadas e iniciamos a 
“Operação Tapa Buracos” em todo o município. Também é 
nosso objetivo quitar as dívidas da Prefeitura e garantir 
o salário dos nossos servidores. 
SE A GENTE FOR JUNTO, FICA MAIS FÁCIL!
Secretário Municipal de Governo – Giovani Batista
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Na saúde, estamos priorizando a obra do novo Pronto-
-Socorro na Parte Alta da cidade, reformamos a UPA 
São Benedito, abrimos o Posto de Saúde do Barreiro 
do Amaral e atendimento médico nas Comunidades 

Andrequicé e Vale das Acácias.

Prefeito Interino: Sandro Coelho Secretário de Governo: Giovani Batista
Diretor de Comunicação: Sérgio Motta
Jornalistas: Júnia Ramos, Elizabeth Nascimento e Viviane Ferreira
Edição/foto: Alan Kardec, Rodrigo Ribas e Equipe de Limpeza Urbana
Projeto Gráfico e diagramação: André Cruz e Ítalo Oliveira

Sec. de Governo, Giovani Batista

O “GE na Praça”, já virou tradição nos sábados do Glo-
bo Esporte, apresentado, nas últimas semanas, sem-
pre de algum local da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. No último sábado não foi diferente. A tor-
cida compareceu, fez a festa, fez barulho, brincou e se 
divertiu. Carina Pereira comandou o programa.

“GE na praça” leva várias pessoas à Praça da Pedra Bonita, no Bairro Duquesa

É com satisfação que abrimos esta edição anunciando 
que, no dia 18 de março, Santa Luzia completa 326 
anos. Vivemos em uma cidade imperial, descoberta no 
Ciclo do Ouro e que carrega fortes traços culturais e 
religiosos. Nossa cidade não está esquecida às margens 
do Rio das Velhas, mas esta administração entende que 
é preciso reconstruir a imagem gloriosa que existe por 
trás do nome da nossa cidade. É preciso reconquistar a 
confiança. Para isso, vamos continuar trabalhando!
Nesta edição, temos o prazer de informar que depois 
de longos estudos e retomada do controle das finanças 
municipais, enfim, os cidadãos poderão contar com mais 
um Pronto-Socorro na cidade, diminuindo as filas e tempo 
de espera, o que garante atendimento digno e humanizado 
em Santa Luzia. Estamos caminhando para o tempo da 
graça, “Kairós”, de conversão, de mudança de vida.

Temos a missão de alertar você munícipe sobre o Estado de 
Emergência decretado em Minas Gerais, pelo Governador 
Fernando Pimentel, devido ao surto de Febre Amarela. Até 
o dia 08 de março, 108 óbitos haviam sido confirmados 
pela Secretaria Estadual de Saúde. É válido lembrar 
que, a maioria das ocorrências encontram-se na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e, cidades vizinhas, 
como Caeté, já decretaram Estado de Emergência.

Não deixe de acompanhar as ações da Prefeitura de 
Santa Luzia. Boa leitura!

Procure uma das 25 salas de vacinação
e se imunize contra a febre amarela.

Jornalista Carina Pereira com os secretários municipais,
Mozart Grossi e Fabian Schetini

A Prefeitura conseguiu viabilizar 
a reforma da UPA São Benedito e a construção 

do novo Pronto-Socorro Municipal na parte alta.
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Devido à circulação do vírus da Febre Amarela 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 
Prefeitura de Santa Luzia, realizou em dois sába-
dos (20 e 27/01), a intensificação da vacinação 
contra a Febre Amarela no município.

Intensificação da vacinação 
contra a Febre Amarela 

Vacinação na UBS Celso Diana no Palmital

Venha vacinar,
não se arrisque!
Os cidadãos que, por algum motivo, não ha-
viam se vacinado puderam aproveitar as da-
tas. Vale lembrar que, durante a semana, a va-
cina permanece disponível em todas as salas 
de vacinação do município.
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Profissionais da saúde receberam capacitação técnica contra febre amarela

Ação nas 9 UBS’s vacinou 2.368 pessoas

Apenas 76% das pessoas do 
município foram vacinadas

A vacinação contra febre 
amarela continua em todas 
as 25 salas do município



O último Levantamento de Índice Rápido do Ae-
des aegypti (LIRAa), realizado na primeira quin-
zena de janeiro de 2018, revela que o Índice de 
Infestação Predial (IIP), médio no município foi 
de 1,7%, alterando sua classificação de “BAIXO 
RISCO” para “MÉDIO RISCO”, para Dengue/
Zika/Chikungunya, conforme determina o Minis-
tério da Saúde.
O levantamento separado por bairros, detectou 
que o LIRAa de janeiro de 2018, tem o seu maior 

índice classificado 
como de “ALTO RIS-
CO” com 4,6% de IIP na 
região do estrato 07, composta 
pelos bairros: Córrego Frio, Moreira, Santa Ma-
tilde, Dercam, Alto Castelo, Maria Adélia e Ca-
melos. Em segundo lugar, classificado como de 
“MÉDIO RISCO” com 3,5% de infestação, está 
a região do estrato 02, composta pelos bairros: 
São Benedito/Via Colégio e Conjunto Cristina. 

Santa Luzia tem ALTO RISCO 
de infestação do Aedes aegypti

Se o mosquito pode matar, ele não 
pode nascer. Faça a sua parte!

Ações de prevenção

Bairro Santa MatildeCórrego Frio, Moreira, 
Santa Matilde, Dercam, Alto Castelo, 
Maria Adélia e Camelos

Bairros de Santa Luzia 
em estado de alerta  
ALTO RISCO

São Benedito/Via Colégio 
e Conjunto Cristina

Bairro Conjunto Cristina

MÉDIO RISCO
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Prefeitura lança o Projeto “Defesa Civil Itinerante”

Nova ponte no Córrego Frio

Blitz, caminhão pipa e picapes participam das rondas na cidade

A ação tem como obje-
tivo conscientizar a po-
pulação sobre os riscos 
no período chuvoso. A 
população recebe dicas 
de prevenção e de com-
portamento em casos de 
incidentes devido as for-
tes chuvas que possam 
atingir o município. Além 
disso, é também passado 
dicas de como tratar do 
lixo. Este trabalho será 
contínuo e acontecerá em 
vários pontos da cidade.  
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Prefeitura em Ação:

Lixo
tem destino

certo

NÃO JOGUE 
LIXO NA RUA!

ALERTA DE CHUVAS:

Para trazer mais mobilidade, 
conforto e segurança aos mora-
dores da comunidade Córrego 
Frio, a Prefeitura de Santa Luzia 
reconstruiu a ponte velha que 
dá acesso ao bairro. A ponte que 
foi construída com fundo de va-
gão de trem, na década de 80, 
deu lugar a uma nova estrutura 
de 12 m² de comprimento e 4 
m² de largura, composta de viga, 
concreto armado e cabeceiras. A 
obra realizada em menos de 30 
dias, será inaugurada na próxi-
ma quarta-feira (14/03).Em menos de 30 dias, Prefeitura reconstrói ponte do Córrego Frio



UPA São Benedito de cara nova para 
reduzir a espera por atendimento 

Caminhão itinerante oferece exames nos bairros da cidade 

A partir de agora, o município contará com a atuação de um caminhão itinerante para prestação de 
atendimentos médicos e exames clínicos nos bairros luzienses. Os cidadãos vão poder contar com: 

• Audiometria  • Mapa  • Holter  • Raio X  • Ultrassonografia  • Eletrocardiograma 

• Revisão elétrica, hidráulica e telhado, além de redimensionamento 
   melhorando fluxo, pintura geral interna e externa (UPA adulta e pediátrica)
• Troca da alimentação e enxoval, dando qualidade aos pacientes 
   internados e em observação
• Redução na espera por atendimento

Conheça a nova UPA

Leitos de 
Emergência3

Leitos de 
Observação
(1 de isolamento)16Leitos de 

Pediatria4
Pontos de 
Medicação
(4 de inaloterapia)16

Caminhão ficará na Rodoviária e também na UPA São Benedito (15 dias em cada)

As obras seguem a todo vapor
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Novo Pronto-Socorro será 
inaugurado em março
Após quatro anos sem atendimento 
de urgência e emergência na parte 
alta da cidade, população volta a 
contar com o serviço.

• Revisão da hidráulica 
• Ampliação de 60m² de marquise, total de 1.398m² entregues a população
• Troca da alimentação e enxoval, dando qualidade aos pacientes internados 
   e em observação 
• Ampliação externa de 18,70m²

Conheça o Novo Pronto-Socorro

Leitos20
01 sala de cirurgia/procedimentos
01 sala de gesso/ortopedia
01 sala de urgência e emergência ampla
01 sala de observação masculina
01 sala de observação feminina
01 sala de observação pediátrica
01 sala de inalação de medicação
01 sala de eletrocardiograma e ultrassonografia

Banheiros9
Sala de Raio X Digital1

Consultórios
Médicos6

UPA e Hospital Municipal recebem nova rouparia 
e alimentação balanceada
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Mais um benefício para a população luziense

Secretário de Governo Giovai Batista em reunião com equipe técnica



Prefeitura em ação
Novo Pronto-Socorro Municipal

O Prefeito Interino Sandro Coelho e o Secretário 
Municipal de Governo Giovani Batista acompanha-
dos pelo Diretor Técnico do Instituto Bom Jesus, Dr. 

Wagner Tegon, visitaram o Hospital Municipal para 
vistoriar as obras de ampliação do Novo Pronto-So-
corro. A previsão de entrega é em abril de 2018.

Encontro reúne freiras de vários estados do País no 
Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas
Freiras vindas de vários Estados do País estiveram na 
cidade, no mês de fevereiro para o Encontro de For-
mação para Jovens Formandas e Formadoras. Uma 
promoção da Federação dos Mosteiros da Ordem 
Imaculada Conceição do Brasil. 

Acostumadas a saírem da clausura, apenas em ocasi-
ões especiais, como consultas médicas, eleições, resol-
ver problemas administrativos, participar de reuniões 
da assembleia da ordem ou fazer cursos de espirituali-
dade para a vida contemplativa, a equipe teve uma au-
torização especial para visitar a rua direita e conhecer 
um pouco mais da história de Santa Luzia.
A primeira parada foi na Igreja Matriz, onde as irmãs 
foram recebidas pelo maestro João Carlos Rosolini, 
que apresentou a oração de Santa Tereza e a oração 
de Santa Luzia. Acompanhadas pelo historiador, Mar-
co Aurélio Fonseca, as religiosas também visitaram a 
Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, o so-
lar da Baronesa e outros pontos da cidade.

Inauguração da nova unidade de saúde está prevista para março

Parceria entre SEBRAE Minas e Prefeitura: inovações para o desenvolvimento local

O SEBRAE Minas e a prefeitura, por meio 
da Sala Mineira do Empreendedor promove-
ram uma capacitação denominada Processo 
Criativo.  O evento aconteceu no auditório 
da prefeitura, nos dias 22 e 23 de fevereiro, 
e teve como objetivo a interação e parceria 
com outros municípios, além de incentivar 
novas formas de inovações para o desen-
volvimento local. A ação contou com a par-
ticipação de Agentes de Desenvolvimento, 
Secretários e representantes de outras ci-
dades de Minas Gerais, como Curvelo, Sete 
Lagoas e Conselheiro Lafaiete.

A ação contou com participantes de várias cidades da RMBH

Mosteiro de Macaúbas recebe Encontro Nacional

As irmãs se reuniram, no Mosteiro Nossa 
Senhora da Conceição de Macaúbas. Cerca 
de 30 religiosas participaram do encontro
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20 mil kits de material escolar para os alunos

Prefeitura de Santa Luzia firma parceria 
com a UNIESP do muncípio

Os alunos, pais e professores da Rede Municipal de 
Ensino estão comemorando. A prefeitura de Santa 
Luzia finalizou a entrega dos kits de material esco-
lar. A ação que beneficiou mais de 20 mil alunos 
vai garantir também, o bom andamento das ativi-
dades pedagógicas durante o ano letivo de 2018.
 
Os Kits de material escolar são compostos de ca-
dernos, apontador, borracha, canetinha hidrográfi-
ca, mochila, cola, giz de cera, lápis de cor, régua, te-
soura, dicionário de português, entre outros itens.
 
O próximo passo será a entrega dos uniformes, 
que vai acontecer este mês.

A Prefeitura de Santa Luzia firmou uma par-
ceria com a UNIESP (FACSAL), Faculdade de 
Santa Luzia. O Prefeito Interino Sandro Co-
elho se reuniu na manhã de sexta-feira (23), 
no gabinete da Prefeitura, com o diretor da 
Faculdade de Santa Luzia, Leonardo Paiva, 
que agradeceu a parceria e a instalação da 
nova unidade. A Faculdade irá funcionar na 
Escola Municipal Miguel Resende, no bair-
ro São Benedito, e as aulas terão início em 
agosto. No total serão ofertados 22 cursos.

Cursos ofertados: Administração, Ciências 
Contábeis, Marketing, Pedagogia, Direito, 
Letras, Educação Física, dentre outros.

Mais informações: 3370-0000

Faculdade de Santa Luzia ganha uma unidade no São Benedito

Novo Kit  escolar beneficia alunos luzienses

Prefeito Interino Sandro Coelho firma parceria 
com Diretor da Facsal Leonardo Paiva

Uma singela homenagem da Prefeitura de Santa às servidoras

Servidoras recebem flores e café da tarde especial



Projeto Casas de Santa Luzia Tem História

Santa Luzia completa este ano 326 anos. Você conhe-
ce a história da nossa cidade, os vários casarões que 
aqui resistem ao tempo e as riquezas culturais que eles 
transmitem? Pois esses casarões existem e deixaram 
marcas na história da cidade, de Minas e do Brasil. Al-
guns casarões encantam muitas pessoas que passam 
pelo local. 
Pensando nisso foi criado o 
Projeto Casas de Santa Luzia 
Tem História, que consiste em 
mostrar os casarões antigos, 
suas riquezas e contribuição 
para a história luziense.

O objetivo do projeto é resgatar a história dos casa-
rões antigos,  para repassar às novas gerações. Para 
tanto, serão produzidos vídeos com alguns moradores 
antigos da cidade e que reside nesses casarões, que 
contarão um pouco da história de cada residência anti-
ga, quando foi construída, quem passou por ali, enfim, 

retratando os fatos do passado 
que deixaram marcas na histó-
ria luziense. 
Os vídeos estão sendo produzi-
dos e divulgados via facebook, 
site da prefeitura e também nas 
escolas e unidades básicas de 
saúde. 

Com o novo contrato da iluminação pública, 
desde o dia 02/01 até o dia 02/03, foram 
atendidas 2.763 Ordens de Serviço (OS). So-

mente na Rua Direita, cartão postal 

de Santa Luzia, mais de 70 lampiões 
foram trocados, mantendo as ca-
racterísticas arquitetônicas do séc. XVIII e 
início do XIX.

Os sobrados da era Imperial, 
tombados pelo patrimônio histórico 
de Santa Luzia, se destacam não só 

pela história e pela beleza, mas 
também por retratar o passado da cidade 

e serem exemplos da boa arquitetura.

Mais luz para Santa Luzia

Assista os vídeos no site da prefeitura: www.santaluzia.mg.gov.br



Operação Tapa Buraco segue 
a todo vapor no município
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Mesmo durante o período de chuvas 
a Secretaria Municipal de Obras vem 
realizando a Operação Tapa Buraco 
em Santa Luzia. Os trabalhos foram 
iniciados pelas vias arteriais de grande 
movimento, e consequentemente as 
demais vias dos bairros.
 
Vale ressaltar que, nos dias chuvosos 
não é possível a execução dos traba-
lhos, mas todos devem ficar atentos 
aos buracos que se formam e apre-
sentam riscos para a população que 
ali trafega. Caso identifique alguma 
situação desse tipo, abra um chamado 
pela Ouvidoria: 3641-5858 ou no site: 
www.prefeituradesantaluzia.gov.br.

Informativo Mensal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia  | Ano I  | Nº 2 | Março de 2018
11

Mutirão da limpeza urbana em toda cidade

A Prefeitura de Santa Luzia inten-
sificou os trabalhos de limpeza ur-
bana. A cidade limpa, além de ficar 
ainda mais bonita, traz conforto e 
bem-estar à população e, ajuda a 
prevenir a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da den-
gue, zika vírus e chikungunya.

Prefeitura em Ação: 
• Mais de 200 campos do Mineirão de 
CAPINA e ROÇADA de ruas, avenidas, praças, 
escolas, e logradouros públicos. 
• Mais de 15.335 Km de VARRIÇÃO de ruas. 
• Mais de 363 bocas de lobo LIMPAS. 
•  Mais de 50.630 m² de PINTURA de meio fio.



2.000 NOVAS VAGAS 
PARA A EDUCAÇÃO

NOVO KIT DE 
MATERIAL ESCOLAR

RETROESCAVADEIRA
INÉDITA NO MUNICÍPIO

IPTU 2018 A GENTE 
FAZ JUNTO 
COM VOCÊ

NOVO PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL

RX DIGITAL NA UPA
SÃO BENEDITO

LIMPEZA URBANA
EM TODA CIDADE

Pagar o IPTU em dia garante mais investimento 
e melhorias para o município. Faça sua parte!
*PARCELAMENTO EM ATÉ 4X, SEM JUROS
• 1ª parcela, vencimento 10/04/2018
• 2ª parcela, vencimento 10/05/2018
• 3ª parcela, vencimento 11/06/2018
• 4ª parcela, vencimento 10/07/2018 

*Parcela mínima de R$50,00. 

Pague seu IPTU
até 10/04/2018 e

à vista,

de desconto
ganhe 10%

INFORMAÇÕES:
SETOR DE TRIBUTOS: 3641-5300
Você receberá a guia para 
pagamento em seu imóvel ou 
poderá emitir em nossa página: 
www.santaluzia.mg.gov.br

Mantenha seus dados atualizados


