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LUSTOSA É NOVA CONTA DA SIGLA COMUNICAÇÃO 
 

A Sigla Comunicação, agência de publicidade dirigida pelos sócios Luiz Oliveira e 
Rodrigo Fortini, acaba de ganhar a conta do laboratório Geraldo Lustosa. A empresa 
será responsável por todas as campanhas da empresa, além da criação e 
gerenciamento das redes sociais do laboratório.  
 
Na área de assessoria de imprensa, o Lustosa já é atendido pela EH!UP Comunicação 
Inovadora desde 2014, sob a direção das sócias Eulene Hemétrio e Cynthia Aguiar. 
Com a nova parceria da Sigla, a empresa pretende dar um novo salto na sua estratégia 
de comunicação, atingindo um público ainda maior.  
 
“O Lustosa já é reconhecido pelos médicos pela excelência técnica e pelo rigor 
científico nos exames que realiza, muitas vezes sendo procurado para o trabalho de 
contraprova. Além disso, temos um índice altíssimo de fidelidade dos nossos clientes, 
o que comprova a nossa credibilidade no mercado. Com a contratação da Sigla, 
queremos ampliar o conhecimento das pessoas sobre a qualidade dos nossos serviços, 
fortalecendo nosso relacionamento com o nosso público”, destacou a coordenadora 
de marketing do Lustosa, Fernanda Januzzi.  
 
Sobre o Lustosa - O laboratório Geraldo Lustosa foi fundado em 1958, realizando 
atualmente mais de 30.000 atendimentos mensais nas suas 23 unidades, localizadas 
em regiões estratégicas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e 
Brumadinho. Para maior conforto e privacidade do paciente, o Lustosa oferece 
também o serviço de coleta em domicílio, com o mesmo cuidado e rigor nos 
procedimentos realizados dentro das unidades do Lustosa. 
 
Sobre a Sigla - A Sigla Comunicação iniciou suas atividades em 2002, focada em 
Publicidade e Propaganda. Hoje, a agência trabalha com o conceito de comunicação 
360º, oferecendo soluções completas e integradas, sem distinção entre comunicação 
on ou offline. Algumas das marcas atendidas pela Sigla nestes quinze anos são: Aymoré 
Biscoitos, Banco Mercantil do Brasil, Coca-Cola Brasil, Construtora Canopus, Fundação 
Unimed, Geloso, Laboratório Geraldo Lustosa, Lojas Rede, Pizzaria Mangabeiras, Port 
Informática, Tecar Fiat e Seculus Relógios. 

 
 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
EH!UP Comunicação Inovadora | 31 2551-3480 
Eulene Hemétrio | 98827-9002 | eulene.hemetrio@ehup.com.br 
Cynthia Aguiar| 99745-3972 | cynthia.aguiar@ehup.com.br 
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