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PELC é aberto 
oficialmente em 

Santa Luzia
Oficinas contam com 2.190 alunos

Em cerimônia 
que reuniu cerca de 
300 pessoas no Giná-
sio Poliesportivo, no 
dia 28 de setembro, 
a Prefeitura de Santa 
Luzia abriu oficial-
mente o Programa 
de Esporte e Lazer 
da Cidade (PELC). O 
projeto foi iniciado 
há três meses e vem 
desenvolvendo diver-
sas atividades nos 10 
núcleos localizados 
na cidade.

A solenidade te- 
ve a participação do 
artista luziense Tom 
Nascimento e contou 
com diversas atra-
ções, como corais 
e apresentações de 
balé, capoeira, zum-
ba, body combat e 
tae-kwon-do.

Criado em 2003, 
o PELC é uma iniciati-
va do Governo Fede-
ral, desenvolvido por 
intermédio da Secre-
taria Nacional de Es-

porte, Educação, La-
zer e Inclusão Social 
(Snelis) e visa pro-
porcionar a prática 
de atividades físicas, 
culturais e de lazer 
que envolvem todas 
as faixas etárias e 
as pessoas portado-
ras de deficiência. O 
programa estimula a 
convivência social, a 
formação de gestores 
e lideranças comu-

nitárias, favorece a 
pesquisa e a socia-
lização do conheci-
mento, contribuindo 
para que o esporte e 
lazer sejam tratados 
como políticas e di-
reitos de todos.

Na plateia, com-
posta por adultos e 
crianças majoritaria-
mente beneficiários 
do programa, a em-
polgação era grande.

“É uma iniciativa 
muito importante, 
principalmente por 

causa das crianças”.

Maria Aparecida Pereira  
Participante da 3ª idade

Pinhões recebe pela  
primeira vez o Festival 
Internacional de Corais

Este ano, evento prestou homenagem ao povo negro

A comunidade 
de Pinhões recebeu 
no dia 6 de outubro 
diversas ações cultu-
rais do FIC – Festival 
Internacional de Co-
rais, Bandas e Con-
gados.  As atividades 
têm por finalidade 
proporcionar o in-
tercâmbio cultural, 
difusão, integração 
e fortalecimento dos 
laços entre corais, 
bandas e congados 
regionais, nacionais 
e internacionais e 
toda população.

O evento se deu 
após as festivida-
des de finalização 
da Festa de Nossa 
Senhora do Rosário, 
que já é tradição na-
quela comunidade.

A abertura foi 
marcada pela apre-
sentação do Coral 

O FIC terá atividades também na 
Praça da Juventude, no dia 23 de no-
vembro, com shows de Negra Mary, Tom 
Nascimento, Mamour Ba com African Vo-
zes e corais em comemoração ao Dia da 
Consciência Negra, celebrado em 20 de 
novembro.

O evento tem a parceria da Prefei-
tura de Santa Luzia, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura e Turismo e 
possibilita a descentralização da cultura 
e o acesso da população a shows cultu-
rais gratuitos.

FIC terá 
atrações na Praça 

da Juventude

Lacen Bahia, da ci-
dade de Salvador, 
com regência da 

maestrina Kátia Ku-
chhi. Em seguida, 
o público presente 
teve a oportunidade 
de prestigiar o show 
do artista  Sérgio Pe-
rerê, a  apresenta-
ção do  coral  Ensaio 
Aberto, de BH, além 
de  show do músico 
Pereira da Viola, que 
sacudiu a  platéia,  a 
qual teve a oportuni-
dade de assistir um  
espetáculo musical 
com artistas que re-
presentam a arte da 
cultura negra.
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Educação
Quase 2 mil alunos a mais na rede muni-
cipal de ensino

32 novas salas de aula sendo construí-
das: 6 de 25 salas de aula em contêine-
res já foram substituídas

Implantação do Projeto Escola Integral 
em 3 escolas

Reativação das cantinas e retorno da 
merenda em 23 escolas

Realização de concurso público

Ampliação do transporte escolar para 
atendimento de mais de 650 alunos

Reforma de várias escolas

Ampliação da EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) para aproximadamente 300 
vagas

Construção de novas UMEI´s

R$ 3.981.509,36
ECONOMIA DE

ESPECIAL

Após 1 ano e dois meses de trabalho, a nova gestão apre-
sentou, em três semanas consecutivas (dias 25 de setembro e 
02 e 10 de outubro) no auditório da Prefeitura, os resultados 
do desempenho de cada uma das secretarias ao cabo destes 
mais de 400 dias.

Depois da revisão e auditoria nos con-
tratos o Executivo conseguiu uma eco-
nomia de mais de R$ 38 milhões

Desenv. Social
Aquisição de um micro-ônibus para aten-
der ao público beneficiário 

Reativação dos Conselhos dos Direitos 
da Mulher, do Idoso, da Pessoa com De-
ficiência e dos Dependentes de Álcool e 
Outras Drogas

Mudança do CRAS Cristina para o São Be-
nedito

Reforma do CRAS São Cosme

Esportes
Implantação do Programa Esporte e La-
zer da Cidade (PELC)

Reforma de campos de futebol

Construção do Street Park para prática 
de skate na Praça da Juventude

Revitalização da Arena Frimisa

Desenv. Urbano
Retomada das fiscalizações de posturas 

Campanha Passeio Legal

Desenv. Econômico
Criação do projeto Empreender sem 
Complicação, que facilita e incentiva a 
abertura de empresas na cidade

Realização da primeira Feira de Em-
preendedorismo e a primeira Feira de 
Empreendedorismo Infanto-Juvenil

Criação do Projeto Fábrica de Empreen-
dedores, que leva o empreendedorismo 
para dentro das escolas

Criação do Banco de Currículos

Segurança Pública
Realização de leilão de veículos

Implantação da patrulha ambiental e ru-
ral

Reativação dos sinais de trânsito

Novos itenerários nas linhas de ônibus

Novos equipamentos e viaturas para a 
Guarda Civil Municipal

Meio Ambiente
Reabertura do Horto Florestal

Fechamento do lixão, o que possibilitou 
ao município receber pela primeira vez 
recursos do ICMS Ecológico

Aquisição de trator para atender os pro-
dutores rurais

Cultura e Turismo
Reforma do muro de adobe do Mosteiro 
de Macaúbas

Reorganização do acervo de 3 mil peças 
do Museu Histórico Aurélio Dolabela

Modernização do Teatro Municipal

Reforma do Cemitério dos Escravos

Saúde

Obras
Reforma e reabertura do Poliesportivo

Reparo do Viaduto Geraldo Magela

Construção dos trevos do Vésper e do 
Belo Vale

Reforma de Ponte do Fecho

Mutirão de limpeza

Rotatória na Av. Raul Teixeira da Costa 
Sobrinho

Quatro Unidades Básicas de Saúde sendo 
construídas

Transferência da administração dos ser-
viços de uma OS para o município 

Reforma do Hospital São João de Deus

Reforma do Hospital Municipal Madalena 
Parrillo Calixto

Ampliação do serviço de atenção primá-
ria

Mutirão de cirurgias de catarata com 
mais de 750 atendimentos

Aumento de mais de 100% na cobertura 
da saúde bucal

Farmácia 60 horas

Implantação da Feira de Adoção de 
Animais

R$ 21.267.649,80

R$ 12.474.339,84

ECONOMIA DE

ECONOMIA DE

Prefeitura apresenta resultados
após um ano de governo
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Melhorias em passeios 
são tema de campanha

Prefeitura adquire  
lixeiras para reduzir 

acúmulo de lixo

R
epresentantes do Execu-
tivo realizaram, no dia 1 
de outubro, visitas a em-
presários da cidade com o 
objetivo de prestar infor-

mações importantes e intensificar 
as ações sobre a Campanha Passeio 
Legal, que consiste na construção 
de calçadas na cidade conforme as 
normas do Código de Posturas do 
município.  De acordo com a legis-
lação vigente, cabe ao  proprietá-
rio a construção, a reconstrução, 
a conservação e a manutenção  do 
passeio em frente ao seu  imóvel. 
Foram realizadas inicialmente visi-
tas a três empresas com sede na 
cidade.

A Prefeitura de 
Santa Luzia acaba de 
adquirir 140 novas 
lixeiras de grande 
porte. Feitos em aço 
e pintados de verde 
folha, os equipamen-
tos serão chumbados 
em pontos críticos de 
acúmulo de lixo da 

cidade, sobretudo na-
queles em que não há 
acesso para o cami-
nhão da coleta.

Foram compra-
das 120 unidades de 
1,5m de largura (por 
1m de profundidade) 
e outras 20 maiores, 

Ampliação de leitos no 
Hospital Municipal

Ala infantil foi toda reformada com decoração temática 
para receber as crianças de forma mais acolhedora

A ala de obser-
vação de pediatria do 
Hospital Municipal Ma-
dalena Parrilo Calixto 
passou por uma rees-
truturação que propor-
cionou humanização do 
espaço, melhoria no 
fluxo de atendimento, 
além de ampliação de 
6 para 10 leitos. Está 
sendo estudada tam-
bém a estruturação de 
dois leitos de urgência 
para uma melhor eficá-
cia no atendimento às 
crianças.  Esses leitos 
serão importantes para 
atender a criança que 
chega em estado mais 

grave e precisa de um 
cuidado intensivo. O 
espaço terá um respi-

rador, um desfibrilador 
e carrinho de parada 
cardíaca, toda estrutu-

ra necessária para que 
seja possível prestar 
melhor assistência às 
crianças que chegarem 
no local demandando 
cuidados mais rápidos. 

Dentre as melho-
rias feitas, se destacam 
uma decoração com 
temática infantil, que 
inclui pintura de pare-
des, sala de espera com 
mesas, cadeiras, lápis 
de cor e desenhos, para 
que a garotada receba 
um atendimento mais 
humanizado e digno 
durante sua passagem 
pelo hospital.   

Durante a apre-
sentação do 
novo espaço, 
personagens in-

fantis como a Emilia do 
Sitio do Pica Pau Ama-
relo, Homem Aranha, 
Chiquinha, Super Mário, 
Luna e Tunico fizeram a 
alegria das crianças que 
esperavam por atendi-
mento médico.

Alessandra Oliveira Santos 
Dona de casa

“Ficou muito bom 
e mais confortável 
para as crianças, 
estou sendo bem 

atendida, a equipe 
é muito boa e mui-

to atenciosa”

Em Obra Em Obra Em Obra 
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Melhorias em passeios 
são tema de campanha

Prefeitura adquire  
lixeiras para reduzir 

acúmulo de lixo

cidade, sobretudo na-
queles em que não há 
acesso para o cami-
nhão da coleta.

Foram compra-
das 120 unidades de 
1,5m de largura (por 
1m de profundidade) 
e outras 20 maiores, 

com tampa dupla, 
de 2,4m de largura. 
Já estão definidos 
40 pontos para ins-
talação. Outros pon-
tos serão escolhidos 
em breve, a partir 
de demandas popu-
lares. Estas serão 
previamente subme-

tidas a análise de 
viabilidade por par-
te das secretarias de 
Obras e de Desenvol-
vimento Urbano. Um 
dos critérios adota-
dos será o de que o 
novo equipamento 
não venha a atrapa-
lhar a livre circula-
ção de pedestres no 
passeio público.

Para solicitar a 
instalação de uma 
das novas lixeiras, 
o munícipe deve 
entrar em contato 
com a Ouvidoria Mu-
nicipal, através do 
fone 3641-5858 ou 
diretamente no site 
da Prefeitura: www.
santaluzia.mg.gov.br

Obras do posto de  
saúde estão a todo vapor

As obras para a 
construção do Posto 
de Saúde no bairro 
Nova Conquista es-
tão a todo vapor e a 
expectativa é de que 
a Unidade de Saúde 
seja entregue à po-
pulação o mais rápido 
possível.  A UBS, de 
porte II, abrigará duas 
equipes de Atenção 
Básica, que poderão 
atender aproximada-
mente 13.500 pes-
soas.  Até o momen-

“É um desejo de cada  
morador do bairro. Este 

posto ira beneficiar a  
todos, teremos mais espa-

ço e mais conforto”

“O posto de saúde aqui no 
Nova Conquista  vai ser mara-
vilhoso, estou amando. O local 
é de fácil acesso para todos”

“Isso aqui vai ser a nossa 
vida, a nossa saúde, bene-
ficio para todos, principal-

mente para os idosos”. 

Antônio José de Lima – Pedreiro 

Marilene Aparecida Santos de Oliveira – Cabeleireira

to já foi finalizado o 
reboco e iniciada a 
execução de revesti-
mento cerâmico. Cer-
ca de 65% das obras já 
foram concluídas.

Além do bairro 
Novo Conquista ou-
tras três unidades de 
Saúde estão sendo 
construídas no mu-
nicípio, nos bairros 
Santa Rita, Industrial 
Americano e Monte 
Carlo.

Na Unidade de 
Saúde serão oferta-
dos diversos serviços, 
como consultas, servi-
ço de pré-natal, pue-

ricultura, exames ci-
topatológicos, testes 
rápidos, realização 
de grupos operati-
vos, grupo de com-
bate ao tabagismo, 
acompanhamento de 
hipertensos e diabé-
ticos e outras doen-
ças crônicas, além de 
procedimentos odon-
tológicos.

As novas unida-
des irão substituir as 
que hoje funcionam 
em locais precários 
e não possibilitam o 
aumento do número 
de pessoas a serem 
atendidas. 

Nova Conquista

65% das obras estão concluídas

Marília Gonçalves – Doméstica
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EDUCAÇÃO

Mais de R$ 6 milhões estão 
sendo investidos nas Escolas 

municipais de Santa Luzia

A té o final de 
outubro, de-
verá ser con-
cluída a rea-

tivação das cantinas 
em todas as escolas 
municipais. A pro-
posta tem como ob-
jetivo trazer de vol-
ta para a cozinha das 

instituições o prepa-
ro da merenda esco-
lar, proporcionando 
uma alimentação de 
qualidade e balan-
ceada para todas as 
crianças atendidas 
na rede de ensino. 

A reat ivação  

se dá gradativa- 
mente, pois em mui-
tas instituições fo-
ram necessárias pe-
quenas reformas, 
aquisição de equipa-
mento e organização 
do espaço para pro-
porcionar mais qua-
lidade e conforto aos 

estudantes luzienses. 

A iniciativa foi 
aprovada pela comu-
nidade. A estudan-
te de letras Lyessa 
Bianchini tem um fi-
lho matriculado na E. 
M. Professora Ceçota 
Diniz. Para ela, é de 
extrema importância 
oferecer a merenda 
preparada na hora, 
direto da cozinha. 
“É muito importan-
te que a Prefeitura 
tenha esse cuidado 
com o desenvolvi-
mento das crian-
ças e a merenda faz 
parte desse desen-
volvimento. Uma a- 
limentação de qua-
lidade e balanceada 
faz com que a crian-
ça seja saudável e 
aprenda a desen-
volver as atividades 
em sala de aula, em  
casa e  melhora  seu 
convívio com  a  fa-
mília”, disse.

Estão sendo rea-
lizados investi-
mentos nunca 
vistos nas insti-

tuições municipais de 
ensino de Santa Lu-
zia. São aportes que 
irão melhorar a in-
fraestrutura de todas 
as escolas da rede.

A iniciativa deve 
revolucionar a Edu-
cação na cidade ao 
proporcionar me-
lhores condições de 
aprendizagem dentro 
das escolas munici-
pais. Também pro-
porcionará a criação 

de novas 3084 vagas 
na rede municipal de 
ensino. 

Os meios para a 
realização das obras 
já estão assegurados 
e são no valor de mais 
de R$ 6 milhões, pro-
venientes de recur-

sos específicos da 
Educação (FNDE) e 
recursos próprios 
do município, que 
foram disponibi-
lizados graças às 
economias promo-
vidas pelo Execu-
tivo.

Escola Municipal Santa Luzia

Cantinas já foram reativadas
em 23 escolas municipais
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CONCURSO

Concurso Público na Saúde

A P r e f e i t u -
ra de Santa 
Luzia publi-
cou o edital 

do Concurso Público 
para os cargos de 
Agente Comunitá-
rio de Saúde (ACS) e 
Agente de Combate a 
Endemias (ACE). Ao 
todo, são 281 vagas, 
além do cadastro de 
reserva. 

Os salários são 
de R$ 1.250,00 mais 
insalubridade e, para 
os cargos de ACS, as 
vagas são exclusivas 
para moradores da 
cidade, em especial 
os que residem na 
área de abrangência 
de cada unidade de 
saúde. São mais de 
200 vagas de ACS, 
para todas as unida-
des de saúde da ci-
dade, respeitando a 
necessidade de cada 
região. Para agentes 
de endemias são 73 
vagas, que podem 
ser ocupadas por 
moradores de outras 
localidades. As va-
gas serão para início 

Prefeitura de Santa Luzia anuncia mais de 280 vagas de emprego
imediato e os novos 
concursados traba-
lharão junto com os 
atuais servidores que 
compõem o quadro. 

A previsão é 
que as provas sejam 
realizadas no dia 26 
de janeiro. As ins-
crições serão feitas 
exclusivamente pela 

internet, começan-
do às 9h do dia 2 de 
dezembro e seguindo 
até às 15h59 do dia 
3 de janeiro, no site 
https://www.ibgp-
concursos.com.br/. 
Os candidatos devem 
ter o ensino médio 
completo e a inscri-
ção tem o valor de 
R$ 30,00.

Santa Rita 18

Celso Diana 16 

São Cosme 16

Frimisa 13

Virgem dos Pobres 12

Nova Conquista 12

Luxemburgo 11

Bom Jesus 10 

Duquesa 9

São Geraldo 8

Córrego das Calçadas 8

Londrina 8

Alto São Cosme 7

Baronesa 7

Bom Destino 7

Cristina 6

Sesc 6

Tia Lita 6

Bonanza 5

Via Colégio 4

N. S. das Graças 5 

Industrial Americano 3

Pinhões 3 

Caribé 3 

Morada do Rio 3

Jabaquara 2

Veja as vagas de ACS disponíveis 
para cada unidade de saúde:

Para mais informações acesse a página 
oficial da Prefeitura:

www.santaluzia.mg.gov.br.

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURAMUNICIPALDESANTALUZIA

PREFE I T URASANTALUZ IA

w w w. s a n t a l u z i a . m g. g o v. b r

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

Grupo Aniversário do  
beneficiário

Data limite para 
cadastramento

Competência inicial 
da Suspensão

Período de bloqueio 
(somente para quem não recebeu carta)

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

01/06 a 30/06/2019

01/07 a 30/07/2019

01/08 a 30/08/2019

01/09 a 30/09/2019

01/10 a 30/10/2019

01/11 a 30/11/2019

01/12 a 30/12/2019

01/01 a 30/01/2020

01/02 a 01/03/2020

01/03 a 30/03/2020

01/04 a 30/04/2020

01/05 a 30/05/2020

30/06/2019

30/07/2019

30/08/2019

30/09/2019

30/10/2019

30/11/2019

30/12/2019

30/01/2020

01/03/2020

30/03/2020

30/04/2020

30/05/2020

julho/2019

agosto/2019

setembro/2019

outubro/2019

novembro/2019

dezembro/2019

janeiro/2020

fevereiro/2020

março/2020

abril/2020

maio/2020

junho/2020

Cronograma de escalonamento  
da suspensão de beneficiários 
BPC não inscritos  
no Cadastro Único

(Portaria MC nº 631/2019)
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DIVERSOS

CIDADE RESILIENTE

1º Seminário

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURAMUNICIPALDESANTALUZIA

P REF E I TU RA SA N TA LU Z IA

w w w. s a n t a l u z i a . m g. g o v. b r

DEFESA CIVIL

SANTA LUZIA - MG

Inscrições: (31) 99280-2087

das 08h às 17h

Prefeitura modela 
Concessão para novo 

mobiliário urbano

Mais de 200  
vagas para  

Processo Seletivo 
para Censo 2020

Em Santa Luzia, deverão ser visi-
tados cerca de 74.687 domicílios, 
entre casas e apartamentos e a 
cidade terá dois postos de coleta 

de dados, sendo um na sede e outro na 
região do São Benedito. Os profissionais 
que atuarão no novo recenseamento se-
rão contratados por meio de três pro-
cessos seletivos para os cargos de: Coor-
denador Censitário de Subárea – CCS (2 
vagas com inscrições encerradas), Agen-
te Censitário Municipal – ACM (2 vagas 
com edital disponível em Fevereiro de 
2020), Agente Censitário Supervisor – 
ACS (25 vagas com edital disponível em 
Fevereiro de 2020) e Recenseador (177 
vagas com edital disponível em março 
de 2020).

A coleta terá a duração de três me-
ses, de agosto a outubro de 2020 e a ex-
pectativa é de que as equipes estejam 
prontas para treinamento até julho do 
ano que vem. Mais informações podem 
ser obtidas no site www.fgv.br, pelo te-
lefone  0800 2834626 ou via e-mail: con-
cursoibgepss2019@fgv.br

Em reunião rea-
lizada  no dia 26 de 
setembro, o Execu-
tivo discutiu com 
representantes da 
empresa Houer Con-
cessões, as melhores 
alternativas para o 
lançamento de um 
edital convocando 
empresas a partici-
parem de concessão, 
visando a instalação 
de um novo mobiliá-
rio urbano na cidade.

O mobiliário em 
estudo objetiva mo-
dernizar e harmoni-
zar as paisagens da 
cidade, deixando-a 
mais bonita e inclui: 
abrigos de ônibus 
(adequados às pes-
soas com deficiên-
cia), totens de pa-
radas de ônibus com 

lixeiras, totens infor-
mativos para pontos 
de interesse turísti-
co, relógios digitais 
(com termômetro) e 
lixeiras avulsas. Tam-
bém está prevista a 
criação de 2 bicicle-
tários, com bicicle-
tas disponíveis para 

uso da população. 
Estes, a princípio, fi-
carão na Praça da Ju-
ventude e na Av. Raul 
Teixeira da Costa So-
brinho.

Os estudos ain-
da estão na fase de 
pareceres técnicos. 
Concluída esta etapa 

será a vez da com-
posição orçamentá-
ria. A expectativa do 
Executivo é de que a 
licitação, a ser feita 
na modalidade Con-
cessão, esteja com o 
edital publicado até, 
no máximo, o final de 
janeiro próximo.


