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Obras na Rua dos Coqueiros no 
Bom Destino chegam à fase final

As intervenções 
realizadas na Rua 
dos Coqueiros, no 

bairro Bom Destino, 
estão em estágio 

avançado. A via so-
freu erosão e des-

moronamento devi-
do às fortes chuvas 

que atingiram o 
município em de-
zembro de 2018.
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Santa Luzia está entre as 
28 cidades mineiras que 

utilizam pregão eletrônico
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Aumento de 4,3% 
no movimento econô-
mico eleva Santa Lu-
zia para a 30ª posição 
no ranking estadual. 
Entre os anos de 2013 
e 2017, a cidade pas-
sou por três quedas 
no índice consolidado 
no retorno do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-
ços (ICMS). Em 2015 
o município enfren-
tou o maior declínio 
dos últimos dez anos, 
perdendo 13,25% de 
movimento econômi-
co. Em 2017, o Va-
lor Adicionado Fiscal 
(VAF) registrou queda 

Economia volta a  
crescer e receita deve 

aumentar em 2020
de 4,52%.

De acordo com 
a Secretaria de Fa-
zenda do Estado, os 
4,3% de Santa Luzia 
representam quase 
100 milhões de reais 
a mais de faturamen-
to das empresas do 
município, número 
que se aproxima da 
média estadual, que 
é de 5,7%. Em 2017 
o movimento foi de 
R$ 2.321.823.880 
e em 2018 de R$ 
2.421.062.426. Ou-
tros municípios da 
região metropolitana 
como Ribeirão das Ne-
ves (1,0%), Contagem 

(0,8%), Sabará (4,2%) 
e Lagoa Santa (4,4%) 
também melhoraram 
no VAF. Já Belo Hori-
zonte teve queda de 
2,3%, acompanhada 
de Confins (-1,2%), 
Ibirité (-3,8%), São 
José da Lapa (-11%) 
e Vespasiano (-8%). 
No ranking do esta-
do, Santa Luzia pas-
sou a ocupar o 30º 
lugar entre as 853 
cidades.

Segundo o Exe-
cutivo, a instalação 
de novas empresas 
e o fomento à indús-
tria favoreceram os 
novos números.

Santa Luzia está 
entre as 28 cida-
des mineiras que 
utilizam pregão 

eletrônico

Santa Luzia foi 
uma das cidades cita-
das no levantamento 
inédito da Rede de 
Controle e Combate 
à Corrupção de Minas 
Gerais (Arcco-MG) 
como uma das 28 ci-
dades mineiras que 
utilizam pregão ele-
trônico para comprar 
produtos e contratar 
serviços no setor pú-
blico. Esse número 
corresponde a 3% dos 
853 municípios de Mi-
nas Gerais. 

Ao lado dessas 27 
cidades, Santa Luzia 
se antecipa a uma ins-
trução normativa do 
Governo Federal que 
determina que até 1º 
de junho de 2020 os 

municípios deverão 
implantar a metodo-
logia para licitações. 
Para as cidades com 
mais de 50 mil habi-
tantes o prazo é ainda 
mais curto: 3 de feve-
reiro de 2020.

A Arcco é forma-
da pela Controladoria 
Geral da União (CGU), 
Controladoria Geral 
do Estado (CGE), Tri-

bunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG), Tribunal 
de Contas da União 
(TCU), Ministério Pú-
blico de Minas Gerais 
(MPMG) e Procuradoria 
da República em Minas 
Gerais (PRMG). Segun-
do a Rede, a utilização 
do pregão eletrônico 
é importante porque 
evita fraudes no pro-
cesso licitatório.

Transparência nas 
compras públicas
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EDUCAÇÃO

O Instituto Fe-
deral de Ciência e 
Tecnologia (IFMG), 
campus Santa Luzia, 
recebeu na manhã 
da quinta-feira, dia 
24 de outubro, cerca 
de 90 estudantes das 
escolas municipais 
Jaime Avelar e Edwar 
Lima. A proposta da 
visita guiada foi que 
estudantes da cidade 
conhecessem a estru-
tura e os cursos ofer-
tados pela instituição.

A visita, que 
apresentou aos jo-
vens a estrutura e os 
cursos oferecidos, se 
deu em duas etapas: a 

Com o tema “Li-
teratura e inclusão”, 
a Prefeitura de Santa 
Luzia promoveu, no fi-
nal do mês de outubro, 
a Festa Literária Era 
Uma Vez, que encerrou 
as atividades do proje-
to de mesmo nome, 
desenvolvido desde o 
início do ano em toda 
a rede municipal de 
ensino. O evento acon-
teceu no Teatro Muni-
cipal Antônio Roberto 
de Almeida.

A abertura foi 
marcada pela apre-
sentação teatral dos 
alunos da Associação 
de Pais e Alunos dos 
Excepcionais (APAE). 
Em seguida, foi a vez 
da autora do blog e do 
livro “Diário da mãe 
de Alice”, Mariana 
Rosa, falar sobre suas 
experiências e promo-
ver uma reflexão so-
bre nossas atitudes e 
como reagimos às di-
ferenças com a pales-
tra: “Inclusão é uma 
escolha.”

Debate sobre inclusão
Festa literária encerra atividades do projeto Era Uma Vez

“É muito bom ter 
meu filho em uma 

escola onde os pro-
fissionais incenti-
vam a leitura.”

Alunos visitam 
o campus do 

IFMG

primeira em sala com 
exibição de vídeo 
institucional, apre-
sentação do IFMG e 
relatos de estudantes 
dos períodos finais. E 
a segunda foi uma ida 
aos laboratórios de 
Química, Física, So-
los, Hidráulica, Ma-
teriais e Estruturas, 
que teve o intuito de 
demonstrar as pes-
quisas realizadas no 
campus. 

A visitação é 
aberta a todo cidadão 
e a grupos, com agen-
damento pelo email: 
comunicacao.santalu-
zia@ifmg.edu.br

Diretora da unidade II
Patrícia Resende

A segunda pales-
tra teve o tema “In-
clusão: livro e leitura 
no Brasil de hoje”, 
ministrada pela escri-
tora Elizete Lisboa. 
Deficiente visual, Eli-
zete leu poemas de 
seu livro escritos em 
braile e mostrou um 
pouco sobre o alfabe-
to em braile com brin-
cadeiras, ensinando 
uma forma mais fácil 
de aprender sobre o 
tema.

Na ocasião tam-
bém foi lançado o 
livro “Era uma vez… 
muitas histórias para 
contar”, uma produ-

ção feita pela secre-
taria, que contém 
desenhos e textos de 
alunos da rede muni-
cipal e as quatro re-
dações selecionadas 
na Olimpíada da Lín-
gua Portuguesa para a 
etapa regional. Pais, 
alunos, profissionais 

e convidados lotaram 
a plateia do teatro e 
se emocionaram com 
o produto de um tra-
balho desenvolvido ao 
longo de meses, mos-
trando como é pos-
sível incentivar cada 
vez mais o gosto pela 
leitura.

Evaldo José 
pai de aluno da Escola Mu-

nicipal José Luís dos Reis
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Ao longo de 
4 dias con-
s e c u t i v o s , 
da segunda-

feira (4/11) até a 
quinta (7/11), equi-
pes da secretaria de 
Obras da Prefeitura 
de Santa Luzia esti-
veram trabalhando 
no Córrego do Pal-
mital para torná-lo 
mais eficiente no es-
coamento das águas. 
Trata-se de uma lim-
peza preliminar que 
antecede a época 
das chuvas.

Com escava-
deira e caminhões, 
foram retiradas do 
leito do córrego cer-
ca de 180 toneladas 
de material que o 
estavam assoreando. 
Também foram alar-
gadas suas margens 
e construídos taludes 
de terra nas laterais 
para ajudar a conter 
as águas dentro da 

As interven-
ções reali-
zadas na Rua 
dos Coquei-
ros, no bair-

ro Bom Destino, estão 
em estágio avançado. A 
via sofreu erosão e des-
moronamento devido às 
fortes chuvas que atin-
giram o município em 
dezembro de 2018. E 
para resolução dos pro-
blemas e recuperação 
do acesso estão sendo 
feitas contenções, com 
a construção de um 
muro de gabião com 5 
metros e meio de altu-
ra, para evitar futuros 
deslizamentos de terra. 
E está sendo feita tam-
bém uma nova rede de 
drenagem pluvial, com 
manilhas de 800mm 
e duas caixas de pas-
sagem, que dará mais 
vazão às águas das chu-
vas que desembocam 
no local. A medida tra-
rá mais segurança aos 
moradores da região, 

Obras de alargamento 
e desassoreamento do 
Córrego do Palmital

calha, evitando inun-
dações.

Em época de 
chuvas, o Córrego do 
Palmital costumava 
transbordar e causar 
grandes transtornos 
aos moradores, que 
aprovaram o serviço. 

Segundo a secre-
taria de Obras, gran-
de parte do entulho 
retirado da calha era 
composta por sacos 
de lixo doméstico. 
Inclusive 4 carcaças 
de TV também foram 
encontradas e retira-
das. Por esta razão a 
Prefeitura pede à po-
pulação que contri-
bua não jogando lixo 
nos rios e córregos 
da cidade. 

Na sequência 
do cronograma de 
obras, a equipe de-
verá realizar o mes-
mo trabalho no cór-
rego do São Cosme.

“A água já passou 
por cima da ponte, 
mas agora não vai 
mais entrar nas ca-

sas. Ficou bom.”

“Aqui as águas 
derrubam muros 
e entram na casa 

das pessoas.”
Creuza Maria Alves de Jesus 

Comerciante

José Lourenço da Silva 
Morador do bairro há 30 anos

Terminadas obras na 
Rua dos Coqueiros

evitando inundações e 
deslizamentos de terra.

Após a recupera-
ção da via, os morado-
res da comunidade do 
Chacreamento Maquiné 
serão atendidos pelo 
transporte público mais 
perto de suas residên-
cias. Atualmente para 
se ter acesso a linhas de 
ônibus é   preciso andar 
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A Prefeitura de 
Santa Luzia iniciou as 
obras de recuperação 

Obras no entorno do  
Terminal do Move finalizadas

Terminadas obras na 
Rua dos Coqueiros

“Já sofremos 
muito com isso 
aqui. Essa obra 
vai trazer mui-
tos benefícios 

para toda comu-
nidade. ”

mais de 2km até o ponto 
mais próximo.   Além de 
melhorar a infraestrutu-
ra, as obras darão mais 
dignidade e melhor 
qualidade de vida para 
os moradores do bairro 
Bom Destino.  

Os trabalhos rea-
lizados na Rua dos Co-
queiros têm o custo de 
cerca de R$ 178 mil e 

são possíveis graças ao 
empenho do Executi-
vo em buscar recursos 
junto ao Governo Fe-
deral para recuperar 
os danos causados pelo 
período chuvoso do ano 
passado em várias par-
tes do município.   

Ademir da Conceição 
Magalhães - Pintor

Prefeitura recupera ponte 
no bairro Córrego Frio

Estrutura foi comprometida pelas chuvas que  
acometeram o município no final do ano passado

na ponte, no bairro 
Córrego Frio, que foi 
comprometida com 

as fortes chuvas que 
caíram no município 
no final do ano passa-

do. A intervenção está 
sendo feita com verba 
disponibilizada pela 
Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa 
Civil, que foi encami-
nhada ao município

Agora, serão de-
molidas as estruturas 
de concreto e será 
feita uma fundação 
nova, com blocos e 
ancoragem novos, 
com estacas que al-
cançarão 25 metros 
de profundidade. De-
pois a via será recupe-
rada e a ponte libera-
da para o trânsito. 

Foram entregues 
as obras de drena-
gem e construção da 
calçada no trecho da 
rua Alvorada conhe-
cido como Alvoradi-
nha, no entorno do 
Terminal do Move, 
bairro Cristina. A in-
tervenção foi objeto 
de diversas reuniões 
do Executivo Muni-
cipal com a empre-
sa concessionária de 
transporte coletivo 
Rodap e o Departa-
mento de Edificações 
e Estradas de Roda-
gem (DEER/MG). Esse 
era um pedido antigo 
dos moradores, que 
sofriam com o exces-
so de lixo, a falta de 
um local adequado 
para o trânsito de 
pedestres e alaga-
mentos em períodos 
chuvosos.

As trabalhos fo-
ram iniciados no mês 
de junho deste ano. 
Foram realizadas 
obras para a melho-
ria do escoamento 
das águas da chuva, 
o que dará maior 
vazão à rede pluvial 
da Rua Alvorada e a 
construção de um 
passeio em volta de 
todo o complexo, 
incluindo a Avenida 

Venâncio Pereira dos 
Santos e as ruas An-
tonio Pereira da Ro-
cha e Irmã Celeste, 

“Quando chovia entrava água 
e lama na minha casa. Nós so-
fremos muito, mas agora me-

lhorou demais.”
José Antônio Morais 

Comerciante

“Antes tínhamos que andar 
no meio da rua por causa do 
lixo e era comum encontrar-
mos animais peçonhentos, 
como escorpiões. Agora fi-

cou excelente”
Ivonilda da Conceição Pinto 

Moradora

além da própria Rua 
Alvorada.

A intervenção 
fo i  rea l izada por 

meio de uma parce-
ria entre o Governo 
do Estado e a Prefei-
tura
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TRÂNSITO ESPORTES

O município de 
Santa Luzia recebeu, 
no dia 26 de outubro, 
dois grandes eventos 
do esporte especia-
lizado. O primeiro 
foi a Copa Brasil de 
Grappling, inédita no 
país. Participaram  
atletas de vários esta-
dos. Também foi reali-
zada no Ginásio a edi-
ção amadora de MMA, 
maior show de lutas 
do esporte brasileiro. 

Na ocasião fo-
ram realizadas as 
seletivas, com parti-
cipação de cerca de 
100 atletas. 

Também feita no 
Ginásio Poliesporti-

Em atendimento 
a um antigo anseio 
dos comerciantes 
e consumidores de 
Santa Luzia, a Pre-
feitura deu início ao 
processo de implan-
tação do estaciona-
mento rotativo em 
vias de várias re-
giões. O objetivo da 
ação é regulamentar 
e democratizar o uso 
do espaço público, 
que tem sido utili-
zado de forma inde-
vida, já que muitas 
pessoas estacionam 
seus veículos em 
uma vaga durante o 
dia inteiro e utilizam 
o transporte público 
para se deslocar para 

Ginásio Poliesportivo  
recebe eventos de 

grande porte

vo, a edição amadora 
de MMA contou com a 
participação de atle-
tas de todo o país. 
Organizado pela Fede-
ração de MMA de Mi-
nas Gerais, o torneio 
contou com apoio da 
Prefeitura de Santa 
Luzia, por meio da 
Secretaria Municipal 

de Esportes. Cerca de 
150 atletas da catego-
ria amador participa-
ram das disputas no 
Poliesportivo. Atual-
mente, a Federação 
Fight é o maior evento 
de MMA do estado de 
Minas Gerais e está 
entre os maiores do 
Brasil.

A Polícia Militar 
de Minas Gerais e a 
Guarda Civil Munici-
pal deram apoio lo-
gístico e também fo-
ram disponibilizadas 
uma equipe médica e 
ambulância, toda in-
fraestrutura necessá-
ria para oferecer co-
modidade e segurança 
aos presentes.

Estacionamento rotativo
Prefeitura abre chamamento público para  

credenciamento de interessados em comercializar 
bilhetes de estacionamento rotativo  no município

outras localidades, 
retirando seus carros 
somente no final do 
dia. Com a implan-
tação do rotativo, o 
consumidor terá mais 
tranquilidade e co-
modidade para usar 
o comércio da cidade 
e mais facilidade ao 
procurar uma vaga 
para estacionamen-
to. 

Com essa preo-
cupação, a Prefeitu-
ra está finalizando 
os processos para o 
início do funciona-
mento do rotativo na 
cidade e já publicou 
edital para o creden-
ciamento de pessoas 

físicas e jurídicas 
interessadas em co-
mercializar os bilhe-
tes que serão de uso 
obrigatório nas vias 
públicas do municí-
pio.

Os interessados 
em participar do pro-
cesso devem provi-
denciar a documen-
tação exigida no item 
5 do edital que re-
gulamenta o proces-
so, e entregá-la em 
envelope lacrado no 
setor de protocolo da 
Prefeitura. O edital 
com todas as infor-
mações sobre o pro-
cesso está disponível 
no site da Prefeitura. TEM LÂMPADA  

QUEIMADA NA SUA RUA?

0800 606 1535
O SERVIÇO DE TROCA  
DE LÂMPADAS DEVE  

SER SOLICITADO PELO 
CALL CENTER DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

LIGUE:

PREFEITURA

TRABALHO E RESPEITO
SANTA LUZIA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO, DE  
SEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 7H ÀS 23H 

NO SÁBADO DAS 7H ÀS 20H

AS
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M
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CULTURA

Marco Antônio Viana 
 comerciante

Cerca de 30 pessoas estiveram pre-
sentes à palestra para conscientização 
sobre o Centro Histórico de Santa Luzia, 
promovida pela prefeitura através da se-
cretaria da Cultura e Turismo e realizada 
na noite da quinta-feira (7/11) no Teatro 
Municipal Antonio Roberto de Almeida.

Ao longo de pouco mais de uma hora, 
5 servidores da municipalidade esclarece-
ram aos presentes os cuidados que vêm 
sendo tomados para a preservação do 
Centro Histórico da cidade, bem como as 
ações previstas para a conservação do pa-
trimônio público.

A palestra foi aberta pelo historiador 
Marco Aurélio Fonseca, que apresentou os 
demais palestrantes. A arquiteta Márcia 
Dantas foi a primeira e discorreu sobre 
a história da cidade, tombamentos e a 
preservação do patrimônio, tanto mate-
rial quanto imaterial. Ela foi seguida pela 
colega Márcia Souza, também arquiteta e 
urbanista, que falou sobre as técnicas de 
restauro que estão sendo utilizadas na re-
cuperação do Solar Teixeira da Costa.

Na sequência, a também arquiteta 
e urbanista Luisa Horta, da secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, falou sobre os 
procedimentos para emissão de alvará 
para intervenções nos imóveis do Centro 
Histórico. Por fim, a fiscal de posturas 
Flávia Almeida descreveu a legislação vi-
gente e os procedimentos de fiscalização 
para a proteção dos imóveis da área.

O evento foi encerrado após uma ses-
são de perguntas e respostas entre a pla-
téia e os palestrantes.

Santa Luzia arqueológica
Palestra debate sobre a preservação  
dos sítios arqueológicos do município

A Prefeitura de 
Santa Luzia, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Cultura e Tu-
rismo, promoveu no 
dia 25/10 a palestra 
“Santa Luzia Arqueo-
lógica: meios legais 
de preservação dos 
sítios arqueológicos 
e seus artefatos”, no 
auditório do Solar da 
Baronesa, no Centro 
Histórico da cidade.

Durante a pa-
lestra foi explicado o 
que é arqueologia e a 

legislação que trata 
sobre a preservação 
de sítios arqueológi-
cos, tanto em instân-
cia municipal como 

estadual e federal. 

No município já 
estão cadastrados seis 
sítios arqueológicos: 

Macaúbas; Santa Inês 
I, II e III; Barreiro; Rio 
Vermelho I; Rio Ver-
melho II e Santa Luzia 
I. Os locais guardam 
artefatos em cerâmi-
ca, líticos e pinturas. 
Os objetos encontra-
dos são catalogados e 
preservados de forma 
adequada para serem 
expostos à visitação 
depois da reabertu-
ra do Museu Históri-
co Aurélio Dolabella. 
“Estamos trabalhando 
na restauração e con-
servação do acervo 
do nosso museu, que 
também terá uma 
seção exclusiva para 
artefatos arqueológi-
cos. A conservação é 
um fator muito impor-
tante para garantir as 
características desses 
objetos”, disse a res-
tauradora e conserva-
dora Maria Clara Assis.

A iniciativa está 
dentro das ações so-
bre o patrimônio da 
cidade, para pontua-
ção no ICMS Cultural.

“O caminho é 
esse, promover 
momentos as-
sim para levar 
conhecimento à 
população e am-
pliar a participa-
ção popular”.

Gustavo Villa 
Historiador

“É muito impor-
tante, inclusive 
tentando trazer 
os jovens e crian-
ças para se intei-
rarem do assun-
to e valorizarem 
nossa história”.

Conscientização do 
Centro Histórico
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DIVERSOS

A Guarda Civil Municipal de Santa 
Luzia lançou, no dia 30 de outu-
bro, a VI Campanha Natal Soli-
dário. Este ano serão atendidos 

1.500 alunos das Escolas Municipais Luíza 
Rosália Diniz Kentish (Industrial America-
no), Lúcia Viana Paiva (Baronesa), José 
Luiz dos Reis (Barreiro do Amaral), além 
da UMEI Zelita Francisca Ramos (Palmi-
tal).

As cartinhas já estão sendo distribuí-
das e os interessados em apadrinhar uma 
criança com um brinquedo neste final de 
ano têm até o dia 5 de dezembro para fa-
zer a entrega dos presentes. A distribuição 
dos brinquedos nas escolas participantes 
será do dia 6 ao dia 10 de dezembro, con-
forme cronograma do órgão.

A Campanha Natal Solidário deste 
ano teve um avanço em relação a 2018.  O 
número de crianças atendidas aumentou 
de 920 para 1500 nesta edição

A campanha é aberta para toda po-
pulação. Os interessados em participar 
podem comparecer na sede da Guarda 
Civil Municipal, que fica na Praça Acácia 
Nunes da Costa, 62, Bairro Frimisa, para 
retirada de sua carta. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones: 3642-1000 ou 153.

VI Campanha 
Natal Solidário

Iniciativa da Guarda Civil 
Municipal contemplará 1.500 
crianças matriculadas na rede 

municipal de ensino

A Prefeitura im-
plantou o projeto 
“Cata Pilhas nas Es-
colas”, que consiste 
na criação de am-
bientes próprios para 
descarte de pilhas e 
baterias em todas as 
escolas municipais 
e Umei’s da cidade, 
e assinou contrato 
para construção de 
11 ecopontos no mu-
nicípio. Os locais, 
escolhidos estrate-
gicamente, funcio-
narão para descarte 
de pequenos volumes 

Santa Luzia Sustentável
Prefeitura implanta projeto “Cata Pilhas nas Escolas” e 
assina contrato para construção de ecopontos na cidade

de resíduos de cons-
trução civil, restos 
de poda de árvore, 
pneus, entre outros 
materiais.

Os espaços de-
verão atender a po-
pulação e colocar fim 
ao problema com en-
tulho descartado por 
todo o município, 
que entope bueiros, 
atrai animais nocivos 
e causa prejuízos. Já 
o projeto Cata Pilhas 
ainda contemplará 
mais 60 pontos distri-
buídos em locais va-

riados até 2020. En-
quanto isso, além das 
escolas municipais, a 
população também 
pode dispensar pilhas 
e baterias usadas na 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, 
no prédio da Prefei-
tura. 

As ações fazem 
parte do Programa 
Santa Luzia Sustentá-
vel, lançado no mês 
de agosto e que já 
trouxe reflexos signi-
ficativos, como a rei-
nauguração do horto 
florestal, ampliação 
do projeto “Horta 
nas Escolas”, implan-
tação de lixeiras em 
diversos pontos do 
município, instalação 
de cestos ecológicos 
em bueiros da cida-
de, a coleta de pneus 
e inservíveis e a de-
sativação do aterro 

no bairro Barreiro do 
Amaral, entre outras 
ações que possibili-
taram pela primeira 
vez na história da ci-
dade o recebimento 
mensal de recursos 
do ICMS Ecológico. 
Este começou a ser 
creditado em julho 
com valor inicial de 
R$ 9 mil reais, atingiu 
a cifra de R$ 18 mil 
no mês de novembro 
e tem a expectativa 
de alcançar o valor 
de R$ 70 mil mensais 
em 2020.

Ainda estão em 
fase de elaboração 
os projetos “Coleta 
Seletiva Solidária”, 
“Coleta de Óleos 
e Gorduras de Fri-
turas”, “Coleta de 
Lâmpadas”, “Cole-
ta de Resíduos Ele-
troeletrônicos”, en-
tre outros.

2ª FEIRA DE

DA CIDADE DE SANTA LUZIA
EMPREENDEDORISMO

Instituto Federal de Minas Gerais - Rua Érico Veríssimo, 17 - Londrina - Santa Luzia

Acesse as informações do 
seu benefício pelo celular!

Baixe o  aplicativo do
Bolsa Família

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURAMUNICIPALDESANTALUZIA

PR E FE I TU R ASANTALU Z 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

E demais atividades nos 
dias 6 e 7 de dezembro 

das 10h às 20h

ABERTURA 
5 DEZEMBRO 

ÀS 19H


