
Investimentos transformam a qualidade de ensino no município

EDUCAÇÃO QUE 
FAZ A DIFERENÇA

Terapia pioneira para COVID REFIS 2021Infraestrutura

Novo equipamento ajuda a diminuir danos da sín-
drome respiratória, revertendo casos que pode-
riam ser levados para intubação.

Ampliação do serviço de varrição das vias públicas e 
implantação de containers para coleta de resíduos 
sólidos melhoram a saúde ambiental do município. 

Contribuintes recebem apoio da Prefeitura 
para quitar dívidas com desconto nos juros 
e ficar em dia com o município.

EDIÇÃO ESPECIAL

Informativo da Prefeitura 
Municipal de Lavras 
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Ficou muito mais fácil acompanhar o resultado dos exames de 
COVID-19 realizados no Hospital de Campanha. Depois da con-
sulta, o paciente recebe um nome de usuário e senha. Com esses 
dados, basta acessar o site da Prefeitura (www.lavras.mg.gov.br), 
na aba Portal do Cidadão/Serviços para conferir o resultado.

Resultados de exames on-line
Praticidade e menos tempo de espera
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 A unidade de saúde no Vale 
do Sol ficou mais aconchegante 

e mais agradável para  
sermos atendidos.  

Adorei! 
 

Luana Sales 
Moradora da região

VACINA 
JÁ!

Lavras avança 
na Saúde

Lavras avança 
na Educação

Lavras avança  
na Infraestrutura

Lavras avança  
no Meio-ambiente

Lavras avança 
na Cultura 

Lavras avança no 
Desenvolvimento 
social

Lavras avança no 
Desenvolvimento 
Econômico

A vacinação 
contra a Covid-19 
continua!

Não deixe  
de se vacinar. 
A hora de se 

cuidar é agora! 
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Até o momento, Lavras já ultra-
passou a marca dos 97% de pes-
soas vacinadas com a 1ª dose da 
vacina contra a Covid-19; mais de 
90% com a 2ª dose e mais de 22 
mil pessoas com a 3ª dose (refor-
ço) do público-alvo da campanha.

Fique de olho no seu car-
tão de vacinas e confira 
as datas da vacinação no 
site da Prefeitura e nas 
nossas redes sociais. 
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SAÚDE

200

45

tabletes destinados 
ao atendimento na

SAÚDE
+ AGILIDADE:

+ CUIDADO:

+ INFRAESTRUTURA:

criação de aplicativos para 
diminuir as filas de espera

revitalização 
dos centros de  
atendimento à população

assistência completa 
no tratamento 
PÓS-COVID

BAIRROS 
atendidos 
no mutirão contra a 
dengue

Agendamento para retirada de 
medicamentos na palma da mão

FARMÁCIA MUNICIPAL

A Prefeitura adquiriu novos tablets 
para informatizar a Atenção Primária. 
Para utilizarem os equipamentos, os 
agentes comunitários, enfermeiros, fi-
sioterapeutas, nutricionistas entre ou-
tros profissionais da saúde passaram 
por uma capacitação para conhecerem 
o sistema e-SUS. A iniciativa vai agili-
zar os cadastros, melhorando a eficiên-
cia do atendimento. 

Novos tablets para 
a Atenção Primária
Modernização, agilidade 
e humanização 

Com o aplicativo Cidadão On-li-
ne, qualquer pessoa pode solicitar 
a retirada de medicamentos por 
meio do agendamento virtual. Bas-
ta agendar a retirada e comparecer 
na Unidade I, no bairro Retiro, para 
receber os medicamentos. É assim 
que o Governo Municipal avança 
para melhorar o atendimento na 
Farmácia Municipal. 



4

Transporte de 
pacientes na UPA

SAÚDE

Novo elevador garante 
mais segurança

Os pacientes com redução ou dificuldade 
de mobilidade agora contam com um novo 
elevador instalado na UPA. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Obras, foi feita uma 
modernização completa da estrutura do 
elevador, reforma da casa de máquinas e 
fosso, além da troca completa da cabine.

ENFRENTAMENTO 
À COVID-19

Foram adquiridos três equipamentos “Precision Flow”, com tecnologia Hi-VNI 
(terapia de alta velocidade), para o tratamento de pacientes graves com Covid-19 
antes da intubação. Os aparelhos, desenvolvidos nos Estados Unidos, já são usa-
dos em grandes hospitais do Brasil e Lavras é a primeira cidade do país a contar 
com esse equipamento em uma Unidade de Pronto Atendimento 24h. 

UPA 24h é pioneira em terapia para COVID

Reabilitação pós-covid

Mais de 400 atendimentos já foram realizados no Centro de Especialidade Fisio-
terapêutica para reabilitação de sequelas resultantes da Covid-19. Para receber o 
tratamento, o paciente recebe um encaminhamento médico no momento da alta 
hospitalar. O agendamento é feito no AME ou pelo aplicativo Cidadão On-line.

Novo sistema 
de oxigênio 

A instalação do 
novo sistema de oxi-
gênio nos leitos da 
UPA e do Hospital 
de Campanha ge-
rou uma economia 
de quase 80% aos 
cofres públicos.

Mutirões ajudam a controlar 
doenças transmitidas 
pelo Aedes Aegypti

+Conscientização

O setor de Vigilância Epidemiológica vem 
realizando uma série de ações para dimi-
nuir os índices de contaminação das doen-
ças transmitidas pelo mosquito Aedes 
Aegypti, como dengue, zika e chikungun-
ya. Os mutirões recolhem materiais que 
possam se tornar criadouros do mosquito, 
além de orientar a população no controle e 
combate ao transmissor.
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Empreendedorismo 
na rede municipal 
de ensino

Educação Itinerante 
oferece reforço escolar
O projeto + Saber atende mais de 70 alunos 
do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental I 
para solucionar atrasos causados pela pan-
demia no aprendizado. O aluno do projeto é 
atendido de forma personalizada e os edu-
cadores prestam suporte nas maiores difi-
culdades que o aluno apresenta. As visitas 
acontecem uma vez por semana e são feitas 
na casa do aluno e também nas escolas.  

Mais segurança no transporte de alimentos 

MERENDA ESCOLAR
A Secretaria de Educação comprou um 
caminhão frigorífico para distribuir às es-
colas os alimentos adquiridos diretamen-
te dos produtores da agricultura familiar. 

O Centro de Recebimento irá funcionar 
em um galpão construído nas dependên-
cias do Expolavras exclusivamente para 
receber as mercadorias dos produtores.

EDUCAÇÃO

Reformas 
em 

Reformas realizadas 
nas unidades da 
zona rural, como 
a Escola Municipal 
Cachoeirinha e a 
Escola do Itirapuan.

Processo  
de licitação 
do novo Cmei 
do bairro 
Lavrinhas, com 
vagas para

crianças100

180
CONSTRUÇÃO DO NOVO CMEI 
IRMÃ BENIGNA, no bairro Serra Azul, onde 

serão atendidas no Berçário  
e Maternal I ao III.

crianças

Construção 
de um novo 
Cmei que 
atenderá 
cerca de

no bairro Fonte Verde

200
crianças

11
unidades,
com a troca da parte 
elétrica, melhoria na 
infraestrutura  
e ampliação do 
espaço físico

O cuidado com a qualidade no ensino é uma preocupação constante da 
atual administração. Prova disso são os diversos investimentos realizados:

Numa parceria com o SEBRAE, o projeto 
Educação Empreendedora leva ações de 
empreendedorismo aos alunos do 1º ao 
9º ano da rede municipal de ensino. As 
escolas selecionadas para a implantação 
do projeto são: Édio do Nascimento Bi-
rindiba, Francisco Sales, Paulo Lourenço 
Menicucci, Oscar Botelho, Umbelina Aze-
vedo Avelar e Padre Dehon.

 Quando meu filho começou a ser atendido pelo 
projeto +Saber, ele ficou mais dedicado às atividades 

escolares. Toda a família está muito feliz! 
 

João Wagner da Silva | Pai de aluno da Rede Municipal de Ensino
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EDUCAÇÃO

+ 
investimentos 
na educação

Educação Integral começa a ser implantada
Com a retomada das aulas presen-
ciais, foi iniciado o projeto piloto 
“Educação Integral” na Escola Mu-
nicipal Oscar Botelho. São atendi-
dos 26 alunos da 1ª etapa da Edu-

cação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental I. As crianças chegam 
às 7h30 e saem às 17h15, passando 
o dia todo na escola com lanche e 
almoço garantidos. 

Projeto Educa TV Lavras Acesso facilitado ao 
conteúdo on-line

Os alunos da Rede Municipal de En-
sino puderam contar no início do ano 
letivo, com mais uma ferramenta de 
aprendizagem: o projeto Educa TV 
Lavras. Aulas gravadas foram dispo-
nibilizadas em um canal no Youtube e 

também em um canal aberto de televi-
são, a TV Câmara. Para as gravações, 
foi montada uma estrutura no prédio 
da Secretaria de Educação, na qual 
os professores se reinventaram para 
criar aulas atrativas e divertidas. 

CONSTRUÇÃO 
DA ESCOLA 
VISTA DO LAGO

CONSTRUÇÃO 
DA CRECHE 
VISTA DO LAGO

R$ 2.885.895,06Valor:
Prazo de execução:10 meses

R$ 2.159.723,67Valor:
Prazo de execução:10 meses

OBRAS

LAVRAS MUITO MAIS ILUMINADA
Iluminação mais uniforme, alta durabilidade e eco-
nomia. Esses são os objetivos das trocas de lâmpa-
das comuns pelas de LED. Além de deixar a cidade 
mais moderna, a nova iluminação proporciona mais 
segurança e maior conforto visual à população.

Melhorias no SISTEMA DE DRENAGEM, com trocas 
de caixas de passagem e bueiros18

5316

novos abrigos de ônibus

obras 
em 
estradas 
rurais

ações de 
melhoria em 
PONTES E 
MATA-BURROS

SERVIÇOS 
DE ARAGEM, 
gradagem e 
ensilamento

90637
lâmpadas
de LED 
instaladas

Qualidade e economia para os cofres públicos, segurança e bem-estar para  a população
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De olho nas 
estradas rurais
Foram realizadas diversas obras de manu-
tenção e recuperação nas estradas da zona 
rural. Segundo o produtor Edson Wander 
Alves, da comunidade Boa Vista, o acesso 
à cidade ficou muito melhor. “ O trabalho 
com as máquinas, o patrol e o rolo com-
pressor ajudaram pra gente ter mais se-
gurança. Com a colocação do cascalho, 
também ficamos mais tranquilos agora na 
época das chuvas”, finalizou.

OBRAS

Mais conforto e qualidade 
no transporte público

NOVOS 
ABRIGOS 
DE ÔNIBUS

Agora, os abrigos de ônibus em Lavras 
contam com bancos ergonômicos que 
oferecem mais conforto à população 
e uma cobertura especial que ajuda a 
manter a temperatura mais agradável. 
Os abrigos contam também com totem 
publicitário, para divulgação de infor-
mativos das ações da prefeitura.

Trevos de acesso 
revitalizados

Novo acesso ao 
bairro Nova Era III

Os trevos das entradas de Lavras 
estão ganhando cara nova e um pro-
jeto paisagístico diferenciado. No 
Distrito Industrial, já foram plan-
tadas mudas ornamentais e uma 
grande revitalização está sendo fei-
ta no trevo da Laveli.

A construção do acesso ao bairro 
Nova Era III era uma demanda an-
tiga dos moradores. Nesse ano, foi 
realizada uma importante obra de 
infraestrutura no bairro, onde foi 
feita a substituição das manilhas 
de 600mm para tubo de 1200mm. 
E para melhorar a mobilidade, foi 
feito o alargamento da pista e a 
construção de calçada, melho-
rando a mobilidade.

Melhorias no uso do 
espaço da rodoviária
Outro local que está sendo reformado é 
a rodoviária da cidade, que está passan-
do por uma modernização completa, 
ganhando novos guichês e banheiros. 
No piso superior, serão instaladas algu-
mas secretarias e setores da adminis-
tração municipal. 

 No período de chuva era  
impraticável o trânsito de  

veículos aqui na região, causando uma 
série de transtornos para a comunidade e, 
agora, com a construção do novo acesso, 

não temos mais esse problema. 
 

José Roberto Scolforo | Ex-reitor da UFLA  
e produtor da comunidade dos Macacos
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OBRAS

Investimentos da prefeitura solucionam problemas históricos

Prefeitura garante até 90% de 
desconto em juros e multas

OBRAS DE DRENAGEM 
E REPARAÇÃO

REFIS da 
pandemia 

Uma nova rede de drenagem e uma 
rede auxiliar foram implantadas nos 
bairros Olaria, Dos Ipês e Centro, 
melhorando o escoamento da gale-
ria que passa embaixo das casas. A 
nova estrutura substituiu a antiga, 
construída há mais de 50 anos. 

Já a nova estrutura de drenagem 
para atender aos bairros: Jardim 
Floresta, Cruzeiro do Sul, Arthur 

Bernardes e Belvedere, uma das 
maiores obras executadas no muni-
cípio, teve sua primeira etapa finali-
zada em julho de 2021. Foram feitas 
as redes pluviais de 1500 mm; caixa 
de passagem, já dimensionada para 
a segunda etapa do projeto, caixa de 
passagem provisória e bueiros ade-
quados ao grande volume de água 
que deságua naquela região. 

Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o Governo 
de Lavras ofereceu até outubro de 2021 opções de renego-
ciações para os contribuintes que estão com dívidas relacio-
nadas a taxas e impostos municipais. O REFIS 2021 teve a 
adesão de mais de dois mil contribuintes, que conseguiram 
descontos de até 90% nos valores de juros e multas. A prefei-
tura reforça que o IPTU é essencial na garantia da prestação 
de serviços e em obras de infraestrutura no município.

Aguarde! Próxima etapa: preparação para o 
novo Complexo de Saúde do Jardim Floresta.

+Praticidade na 
Secretaria de Obras
Agendamento on-line garante mais 
agilidade no atendimento à população

Basta acessar o site lavras.mg.gov.br, clicar no Portal do 
Cidadão, na aba serviços e entrar em agendamento de 
atendimento. Confira algumas orientações importantes: 
• Não são permitidos mais de quatro agendamentos por 

contribuinte ao dia.
• Não são permitidos agendamentos em dias consecutivos.
• Caso escolha a opção "retorno", é obrigatório o forneci-

mento do número do protocolo. 

Dúvidas e sugestões pelo e-mail: 
rucontribuinte@lavras.mg.gov.br

IPTU

+ de 2 mil contribuintes beneficiados pelo programa 
de renegociação de dívidas

Revitalização do Centro de Eventos 
Localizado no Distrito Industrial, o Centro de Eventos recebeu cerca-
mento de alambrado, nova entrada, pisos, portas e janelas em vidros, 
readequação e fechamento de cômodos. 
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NOSSA CIDADE 
AGORA É MUITO 
MAIS VERDE!

O Propar - Programa de Paisagismo e Arborização 
Urbana, renovou e ampliou o termo de cooperação 
técnica com o IEF (Instituto Estadual de Florestas). 
Cerca de 2.000 mudas de árvores por ano vão aju-
dar a melhorar a arborização urbana e a qualidade 
ambiental do município. 

Investimentos da prefeitura 
solucionam problemas históricos

A primeira Feira de Agricultura 
Orgânica de Lavras, na praça 
do bairro Eldorado, é um traba-
lho conjunto do Governo de La-
vras, Emater, UFLA, Associação 
de Camponeses e Camponesas 
Agroecológicos de Lavras, Asso-
ciação Sul Mineira de Agroeco-
logia e Solidariedade e Sicredi. 

MEIO AMBIENTE

Nossa cidade 
cada vez 
mais limpa

Cuidados 
com o meio-
ambiente

Aquisição com recursos do 
leilão uma máquina BobCat

Foi ampliado o serviço de varrição de vias 
públicas para atendimento de diferentes 
áreas do município que antes não eram 
contempladas. As condições de trabalho 
ficaram melhores com a  distribuição de 
EPIs e lutocar para as equipes. 

Preocupado com o con-
trole da poluição das 
atividades exercidas no 
município, o Governo de 
Lavras iniciou o processo 
de licenciamento ambien-
tal da Estação de Trata-
mento de Esgoto da ETE 
do Funil. Também foram 
corrigidos erros relativos 
ao licenciamento ambien-
tal do aeroporto e retoma-
do o processo junto às au-
toridades estaduais.

Feira de Orgânicos: uma conquista saudável

 Para os produtores é uma gratidão muito 
grande essa conquista alcançada em tão 
pouco tempo da atual administração. 

 
Maria Fátima de Souza Pereira 

Presidente da Associação de Camponeses e Camponesas Agroecológicos de Lavras
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CULTURA

Inauguração das luzes traz esperança 
e beleza para o final do ano

Evento marca a 
restauração do 
jardim da Casa 
da Cultura

NATAL ILUMINADO

O Natal Iluminado chegou com a 
proposta de reaquecer as vendas no 
comércio e incentivar o turismo no 
município. Muitas famílias foram 
acompanhar o acendimento das luzes 
e a chegada do Papai Noel e seus aju-
dantes nas praças Dr. Augusto Silva 
e Leonardo Venerando. A estudante 

Marina Silva já visitou a decoração 
e ficou feliz com o que viu. “Esse cli-
ma de Natal faz com que as famílias 
possam vir visitar e aproveitar nossa 
cidade”, disse. Além da decoração, vá-
rias apresentações artísticas gratui-
tas ajudaram a manter o clima das 
festas de fim de ano.

Reforma do CEU

Concurso resgata 
nossos sabores

Reinauguração da Praça 
Zumbi dos Palmares

A Administração Municipal realizou uma gran-
de reforma do CEU - Centro de Artes e Esporte 
Unificado, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, 
que estava abandonado. Agora, o espaço já pode 
ser utilizado novamente para lazer e em eventos 
pelos moradores da região. 

O melhor pão de 
queijo, o melhor tro-
peiro, a melhor broa 
de fubá e o melhor 
doce de leite. Essa 
novidade deixou 
todo mundo com 
água na boca! O Concurso Gastronômico “Sabores 
de Lavras” resgatou receitas tradicionais da culi-
nária mineira com um tempero especial da nossa 
história e gastronomia. O concurso foi promovido 
pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 
(SELTC), com apoio cultural da UNILAVRAS.

13ª Mostra 
Cultural

A Prefeitura Municipal de Lavras 
promoveu por meio da Secretaria de 
Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 
(SELTC), a 13ª Mostra Cultural de 
Lavras com eventos on-line e inaugu-
ração do Pátio da Cultura Homero Fa-
ria - homenagem prestada ao ator, dra-
maturgo, escritor e professor da nossa 
cidade. O espaço será um local de con-

vivência e também destinado a realiza-
ção das mais variadas manifestações 
culturais. A programação da Mostra 
contou com a apresentação de vários 
artistas da cidade de estilos musicais 
variados e manifestações culturais. 
O evento também integrou as ações 
da 8ª Jornada do Patrimônio Cultu-
ral de Minas Gerais, edição 2021.

Um dos marcos da nossa cultura e religiosidade, 
a Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Vila Vile-
la, foi revitalizada. O espaço, que abriga o tradi-
cional Cruzeiro, também recebeu o plantio de 
mudas como Espada de São Jorge e Babosa, 
valorizando as origens da cultura africana.

 Eu achei bem bonita e 
interessante toda a decoração 

e esse clima de Natal já faz com 
que as famílias possam vir visitar 

e aproveitar nossa cidade, e 
a praça toda enfeitada torna 
isso ainda mais agradável. 

 
Marina Silva | Estudante
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DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Cuidados cada vez mais  
perto de quem mais precisa

Programa 
Criança Feliz

Zona Norte ganha  
novo CRAS

O novo Complexo Social recebeu o nome do 
lavrense Tunico Maciel, que foi um dos jo-
vens pilotos da nova geração do Rally Cross 
Country e do Enduro de Regularidade. 

CRAS São Vicente 
em novo espaço

Os usuários contam, agora, com mais pri-
vacidade, em um espaço mais adequado 
para as atividades, preservando o sigilo 
profissional e o relato de cada paciente. 

Ação do Governo Federal, o Programa Criança Feliz (PCF) – Primeira 
Infância no Serviço Único de Assistência Social (SUAS) oferece apoio 
às famílias em sua função de cuidado e educação para promoção do 
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. 

EXCELÊNCIA NA 
SAÚDE E BEM-ESTAR
Lavras ficou em 1º lugar no Prêmio Band Ci-
dades Excelentes, que reconhece e incentiva 
as boas práticas da gestão pública em todo o 
país. A iniciativa tem como objetivo reconhe-
cer, fomentar e incentivar a prática da gestão 
pública para melhorar a realidade dos 5.570 
municípios brasileiros com esse que é consi-
derado o “Oscar da Gestão Pública”.

Nossa premiação foi conquistada com o 
Projeto do Centro de Referência Integrado 

para Pessoas com Deficiência e Autismo 
no pilar Saúde e Bem-estar dentro do grupo 
de cidades com mais de 100 mil habitantes. 

O espaço foi planejado para prestar 
atendimento às pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista – TEA, tornando-se 
um local de referência para atendimen-
to tanto no âmbito da saúde como tam-
bém na assistência social, garantindo o 
acesso a direitos básicos.

Iniciativa da Prefeitura recebe premiação nacional

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

+ de 600

+ de 500

+ de 15 mil

+ de 100
+ de 1.000

+ de 4.000

CRIANÇAS ATENDIDAS 

CRAS ZONA NORTE

PESSOAS ATENDIDAS por mês

USUÁRIOS REFERENCIADOS

CRAS NOVA LAVRAS 
E CRUZEIRO DO SUL

ATENDIMENTOS REALIZADOS por mês

FAMÍLIAS REFERENCIADAS 

BANCO DE ALIMENTOS 

cestas distribuídas 
durante a pandemia

Reativação do CRAS Nova Lavras e Cruzeiro do Sul

O Centro oferece atendimento socioassistencial, atividades do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos às famílias da área de abrangência das duas regiões. 

 O Criança Feliz tem me ajudo muito. 
O atendimento é excelente e tem feito a 

diferença na minha vida e de minha filha. 
Até os documentos já consegui tirar 

 
Waleska Bárbara Pereira 

Assistida do programa
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Modalidade proporciona economia 
para os cofres públicos

PREGÃO 
ELETRÔNICO

Com o aumento da competitividade entre licitantes, 
resultante da disputa por lances, o Pregão Eletrônico 
viabiliza a possibilidade de obter propostas ainda mais 
econômicas para a Administração Pública. A novidade 
também amplia a concorrência, pois possibilita a parti-
cipação de fornecedores de todo território nacional nos 
processos licitatórios da Prefeitura, com dinamismo, 
eficiência e redução do volume processual.

Desenvolvimento 
premiado
O planejamento da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana 
recebeu o Prêmio Band Cidades Excelentes como me-
lhor projeto de desenvolvimento socioeconômico de 
Minas Gerais e o 3° melhor do Brasil.

Novas 
empresas 
abertas: 

+ 1.723 
MEI'S 

 
Lear Corporation: + 1.250 EMPREGOS

Strong Steel: + 60 EMPREGOS

Fores Elastomech: + 200 EMPREGOS

HGelo: + 20 EMPREGOS

OAK Vegetais Finos: + 50 EMPREGOS

Center Gráfica: + 20 EMPREGOS + 311 
MICRO  EMPRESAS 

+ 27 
EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE 

+ de 1.600 novos empregos 
gerados 

PROCESSOS LICITATÓRIOS 
de concorrência pública em andamento

Lei de incentivos para indústria: 

9

Empresas 
em 
expansão: 

Novas 
empresas:


