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VitOR pEnidO,
PREFEITO

dá um like!

Próximo de completar três anos à frente de 
Nova Lima, o Governo conclui uma importante 
agenda de obras. Construções, projetos de reforma 
e ampliação de obras, paralisadas desde a 
gestão passada, foram entregues ou já estão em 
desenvolvimento e perto da conclusão. 

Agora, a cidade avança para a próxima fase, 
com novas obras, que serão entregues entre 2019 
e 2020. Além de garantir ao cidadão nova-limense 
a continuidade dos serviços básicos de saneamento 

e mobilidade, o Governo está investindo em projetos 
diferenciados, que incentivam a participação em 
atividades culturais, esportivas, educacionais, da 
saúde e de lazer.  

É o momento de reforçar o caminho já 
percorrido, avaliar os resultados alcançados e ter 
a convicção de que a Nova Lima que os cidadãos 
esperam se aproxima, com a dedicação e o esforço 
conjunto dos servidores públicos e o apoio da 
população.

EDITORIAL

UMA DAS 
MELHORES 

CIDADES PARA  
SE VIVER

Estamos trabalhando 
com afinco para quE 
todas Essas obras 
sEjam concluídas  
até o final dE 2020

gOvERnO

CASA  ARRUMADA PARA  
NOVA LIMA  AVANÇAR 

Reconstrução, planejamento e trans- 
parência têm sido as palavras de ordem 
da Administração Municipal, desde 
quando assumimos a Prefeitura, há 
quase três anos. Com esse norte, temos 
conseguido colocar Nova Lima, de novo, 
entre as cidades com os melhores 
índices de educação, saúde e segurança, 
além de referência em cultura e um polo 
de turismo.

Neste especial, apresentamos as 
mais de 70 obras que foram entregues 
à população, estão em andamento ou 
começarão, em breve. Os investimentos 
ultrapassam a ordem de R$107 milhões, 
valores que só estão sendo empregados 
graças a esse planejamento, redução de 
custos e decisões que foram tomadas 
com base em estudos, adaptados às 
necessidades do município.

Antigas reivindicações da comuni-
dade foram atendidas, após anos de 
espera. Agora, a cidade começa a receber 
novas estruturas, além da entrega de 
projetos que vão alterar o paisagismo 
da cidade para criar uma unidade entre 
as praças e espaços de convivência. 

Estamos trabalhando com afinco 
para que todas essas obras sejam 
concluídas até o final de 2020. Entre os 
benefícios, além do acesso a condições 
dignas de saúde, moradia, saneamento, 
educação e mobilidade, a administração 
tem se empenhado para oferecer 
aos cidadãos nova-limenses serviços 
diferenciados de cultura, lazer, esportes, 
inclusão social, projetos de políticas 
públicas e ações que levem qualidade 
de vida às famílias, e melhorias de ruas 
e estabelecimentos da cidade. 

Nova Lima está de novo nos trilhos e 
se desponta novamente como uma das 
melhores cidades para se viver.

sede do governo municipal

recepção da sede da prefeitura
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Mais de 70 obras entregues, em 
andamento ou que serão iniciadas, 
entre 2019 e 2020, e um investimento 
de R$107 milhões. Essa é atual 
realidade de Nova Lima, situação bem 
diferente daquela, encontrada no final 
de 2016, quando o governo assumiu a 
Prefeitura.

O cenário era o de várias obras 
paralisadas ou que ainda nem haviam 
sido iniciadas. Importantes espaços, 
como a Casa de Cultura, a Escola 

Casa Aristides e o Teatro Municipal, 
enfrentavam a falta de manutenção, 
conservação e materiais, em uma 
evidente situação de descaso. O Pátio de 
Obras, por exemplo, foi encontrado em 
situação precária, com equipamentos e 
veículos sucateados e sem materiais e 
recursos para a execução dos serviços 
de manutenção do município. Esses 
e outros exemplos eram o retrato da 
Nova Lima encontrada, no final de 
2016.

Muitos foram os desafios enfren-
tados para recolocar a cidade nos 
trilhos, ao longo desse período, 
quando foi elaborado um diagnóstico 
aprofundado de todas as áreas com 
foco na redução de custos, recuperação 
da prestação dos serviços e melhoria no 
atendimento.

Após os esforços de uma gestão 
com planejamento e controle dos 
trabalhos, que tem atuado para evitar 
o desperdício de materiais e de mão de 

obra, além de conseguir significativas 
reduções de custos, os resultados 
aparecem em forma de novas unidades 
de educação e saúde; incentivos 
culturais, esportivos e de lazer; 
investimentos em recuperação de vias, 
saneamento básico e acessibilidade; 
e um investimento significativo em 
mobilidade, com a construção de novas 
avenidas e alças, que vão dar outra 
cara ao trânsito no centro e no entorno 
da cidade. 

Por meio do portal Geo-Obras, 
sistema de acompanhamento de 
obras públicas, implantado pelo 
Tribunal de Contas do Estado, o 
cidadão pode acessar informações 
relevantes sobre as contratações de 
obras em todos os municípios do 
Estado de Minas Gerais.

Basta acessar o
geoobras.tce.mg.gov.br/cidadao 

e escolher a cidade que quer 
fiscalizar.

R$ 107 MILHÕES INVESTIDOS EM MAIS  
DE 70 OBRAS EM NOVA LIMA

Intervenções levam mobilidade, segurança e qualidade de vida à população 

CIDADÃO FISCAL
Você sabia que é possível acompanhar o 
andamento das obras da Prefeitura?

gOvERnO

obra de patrolamento na rua palmira roussim - ouro velho

rua maestro vilela - centro
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SAúDE

Compromisso 
Cumprido: 
Complexo de 
saúde do Jardim 
Canadá é realidade 

Após oito anos de espera, 
a Prefeitura entregou à comunidade 
do Jardim Canadá e região um novo 
Complexo de Saúde, composto por 
um setor de Pronto Atendimento e 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS). 
A região contará com mais uma 
Equipe de Saúde da Família (ESF) e 
novas instalações para atendimentos 
de urgência e emergência. O complexo 
possui uma área total construída de 
1.757,66 m².   

uBs do Bairro 
Cristais será 
entregue  
ainda em 2019

As obras de construção da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Bairro 
Cristais serão concluídas ainda este 
ano. A nova UBS beneficiará cerca de 
8 mil pessoas, além de abrigar duas 
Equipes de Saúde da Família (ESF), 
que também atenderão os moradores 
de outras regiões, como Rua Nova, 
Jardim das Américas, Bom Jardim, 
Chácara dos Cristais e Vila Lacerda.  

                HISTÓRICO

O projeto foi aprovado pela 
Vigilância Sanitária do Estado, 
em 2014, mas a obra foi paralisada 
algumas vezes. Correções foram 
feitas no projeto e um novo processo 
licitatório foi realizado, permitindo a 
continuidade das obras.

nova uBs para 
o CaBeCeiras   

Uma antiga reivindicação da 
comunidade, a reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Bairro Cabeceiras ficarão 
prontas no início de 2020. Serão 
construídas salas mais adequadas 
para os serviços de vacinas, 
de acolhimento e de reuniões; 
também serão criadas salas para 
os agentes comunitários de saúde 
e de endemias. Com as obras, 
a sala de espera será ampliada 
para dar mais conforto aos 
pacientes. Além disso, o número 
de consultórios será dobrado e 
todo o local seguirá o padrão de 
acessibilidade. Atualmente, a UBS 
possui três consultórios com as 
especialidades pediatria, clínica 
geral e ginecologia.

NOVAS ESTRUTURAS AMPLIAM E 
MELHORAM O ATENDIMENTO AO CIDADÃO

SECRETARIAS 
DE SAúDE E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL NO CENTRO 
IDEAL

A Prefeitura desapropriou o 
Centro Ideal, que será reformado 
para receber as instalações das Se- 
cretarias de Saúde e de Desen-
volvimento Social e Políticas Pú-
blicas. O espaço terá instalações 
modernas, visando o conforto dos 
funcionários e da população. Para 

atender normas de acessibilidade, 
será criada uma recepção no 
nível da rua, sem degraus. Para 
acessar as áreas de atendimento das 
duas secretarias, será instalado um 
elevador no local. Toda a construção 
receberá ar acondicionado central, 
pisos e divisórias acústicas, além 
de banheiros novos para o público e 
para os funcionários. 

Serão implantados, ainda, qua-
tro auditórios com fechamentos 
flexíveis, gerando mobilidade para 
reuniões maiores. 

Água Limpa: mais de 5 miL moradores 
atendidos peLa nova ubs

As obras de construção da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Água Limpa estão em andamento 
e a previsão é de que a estrutura 
seja entregue ainda este ano. 
Trata-se de uma UBS tipo II e 
abrigará a Equipe de Saúde da 
Família (ESF). Serão construídos 

cinco consultórios médicos, um 
consultório odontológico, salas 
de vacinas, coletas, curativos, 
pequenos procedimentos, sala 
de reuniões, além das áreas de 
apoio necessárias para o bom 
atendimento e funcionamento da 
unidade. 
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Ficou mais fácil e acessível para os moradores do Jardim Canadá. 
As instalações e o atendimento estão ótimos, além do tempo 
de espera, que está dentro do esperado”

Pollyanna Marques de Paula, moradora do Jardim Canadá 
há 15 anos

POLICLíNICA 
TOTALMENTE 
REVITALIzADA E COM 
NOVOS SERVIÇOS

As instalações da Policlínica  
serão totalmente reformadas e 
modernizadas. Serão mantidas 
no local a Policlínica, o setor de 
vacinas e o Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA). Também será 
criado o centro de especialidades 
médicas, onde os pacientes po-
derão realizar vários exames no 
mesmo local, sem necessidade de 
deslocamento. 

NOVA UBS CAIC 
AMPLIARá 
ATENDIMENTO PARA 
MAIS 4.500 PESSOAS 

A nova estrutura terá capacidade 
para abrigar três Equipes de Saúde 
da Família (ESF). Atualmente, duas 
equipes estão atuando na unidade 
existente e um segundo imóvel foi 
alugado para abrigar a terceira 
equipe, que passará a atender 
famílias do entorno que estavam 
descobertas, enquanto a nova UBS 
está sendo construída.

As instalações contarão com oito 
consultórios, sendo dois odontoló-
gicos, salas de coleta, curativos, 
pequenos procedimentos, vacina, 
inalação, além das salas de apoio 
necessárias ao bom funcionamento 
da unidade.

UBS ROSáRIO VAI 
PARA A POLICLíNICA

A Policlínica também receberá a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Rosário, que passará a funcionar 
no local, com capacidade para duas 
Equipes de Saúde da Família (ESF); 
e, além disso, a unidade também 
abrigará o laboratório da Zoonoses. 

AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE DE APOIO 
DA  ATENÇÃO BáSICA 
NO GALO

Serão feitas reformas e melho-
rias em toda a unidade com a 
criação de dois novos consultórios, 
um escovário, onde serão realizadas 
ações educativas de prevenção à 
saúde bucal, e uma sala de curativos. 

O QUE VEM POR Aí

AMPLIAÇÃO DA 
UBS DO MINGU

Serão criados dois novos 
consultórios, sala de curativos e 
sala de vacina. Além de melhorar 
as condições de acessibilidade da 
unidade, todas as adequações para 
atender às exigências do Corpo 
de Bombeiros serão realizadas. 
Os serviços serão finalizados até o 
primeiro semestre de 2020.

RETIRO E SANTA RITA 
TAMBéM GANHARÃO 
NOVAS UBS

Os projetos estão em fase de 
elaboração.

CEMAIS TERá SEDE 
PRóPRIA

Espaço, que está em fazer de 
projeto, será construído ao lado da 
nova UBS Retiro.

obras na ubs cabeceiras
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ESpORTE

PoliesPortivo 
do Jardim  
Canadá ConCluído   

O ginásio poliesportivo recebeu 
estruturas elétrica, telefônica e 
hidráulica; sanitários; paisagismo; 
pintura; cercamento e infraestrutura 
contra incêndio.

CamPo do 
morro velho e 
naCional ganhará 
arquibanCada

As obras de construção das arqui-
bancadas do campo, localizado no 
Bairro Cristais, já estão acontecendo. 
Até então, os torcedores assistiam 
aos jogos em pé ou assentados na 
via de acesso ao campo, onde passam 
veículos. 

quadras 
PoliesPortivas 
e ginásios serão 
revitalizados 

No total, 19 espaços esportivos 
receberão os serviços ao longo dos 
próximos meses. As quadras dos 
Bairros Matadouro e Cruzeiro já foram 
entregues à população. Serão feitas 
reformas de pintura, iluminação, 
capina do local, substituição ou 
recuperação de telas, traves e 
alambrados, além de outros serviços 
necessários para levar segurança e 
conforto aos usuários.

veja os locais que também
passarão por reformas

1. Quadra Vila São José

    (Vila Madeira)

2. Ginásio do Cariocas 

3. Quadra do Areião do Matadouro

4. Poliesportivo do Cabeceiras

5. Poliesportivo dos Cristais

6. Quadra Poliesportiva

   de Honório Bicalho 

7. Quadra do Bela Fama

8. Quadra do Boa Vista 

9. Poliesportivo do Olaria

10. Quadra do Santa Rita

11. Quadra do Jardim Canadá

12. Quadra do Galo

13. Quadra do Ouro Velho

14. Quadra do BNH

15. Quadra do Mina D’água

16. Quadra do José de Almeida

17. Quadra de vôlei e peteca

     do Honório Bicalho

Moro em frente à quadra do Matadouro, 
meu menino cresceu jogando aqui e eu 
sempre vinha com ele. Hoje, ele está 
com 17 anos e é um jogador de futebol! 
Ele disputa quadra e campo e precisava 
ir até o Poliesportivo dos Cristais, para 
treinar”

Cleonice Silva Oliveira, mãe do Luis 
Eduardo da Silva Oliveira

ESPAÇOS REVITALIzADOS MOVIMENTAM  
O ESPORTE NA CIDADE

poliesportivo do jardim canadá

revitalização da quadra do matadouro
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O QUE VEM POR Aí
AmpliAção 
do Centro de 
treinAmento 
muniCipAl   

Serão construídos alojamento 
para atletas das categorias de base, 
além de área para fisioterapia, 
hidroginástica, refeitório, cozinha 
industrial e um novo campo de 
treinamento. O terreno também 
passará pelos processos de terra-
planagem, contenção e drenagem.

Ginásio  
muniCipAl voltArá 
A reCeber GrAndes 
Competições 

O projeto prevê a reforma dos 
vestiários, da cobertura e do piso da 
quadra, que será em manta vinílica 
esportiva, utilizada em quadras para 
competições oficiais.

áGuA limpA 
terá quAdrA 
poliesportivA 

A quadra poliesportiva contará 
com vestiários masculinos, femininos 
e para pessoas com necessidades 
especiais, além de uma grande área 
pavimentada para eventos. Todo o 
espaço será entregue cercado, com 
jardins e plantio árvores. 

CAmpo do 
AliAdos GAnhArá 
vestiários  

Está prevista construção de ves-
tiários masculino e feminino, além 
de vestiários para pessoas com 
necessidades especiais. O projeto está 
finalizado, aguardando documento 
de titularidade da área, que será 
encaminhado à Caixa para análise e 
aprovação.

CAmpo do novA 
suíçA terá áreA 
de ConvivênCiA e 
AlAmbrAdo 

Será construída uma área de 
convivência, com churrasqueira, 
além da instalação de alambrado. 
O projeto está finalizado, aguardando 
documento de titularidade da área, 
que será encaminhado à Caixa para 
análise e aprovação.

oswAldo bArbosA 
penA terá 
Complexo de 
esporte e lAzer  

A retomada das obras do ginásio 
prevê a construção de vestiários 
masculino, feminino e para pes-
soas com necessidades especiais, 
lanchonete, bilheteria, arquibancadas, 
pista de caminhada, jardins e área de 
academia a céu aberto.

poliesportivo abandonado será concluído

campo do aliados

local onde será construído o novo centro de treinamento municipal
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CIDADE

Sete praças de Nova Lima, 
incluindo a Praça Bernardino de 
Lima, considerada um dos cartões 
postais da cidade, serão totalmente 
revitalizadas para se tornarem áreas 
de convivência. Os bancos, lixeiras, 
jardineiras, abrigos de ônibus e 
pavimentações serão padronizados 
em todas elas, com o propósito de 
dar unidade à cidade. Os canteiros 
e jardins serão replantados e um 
novo sistema de iluminação, mais 
moderno, será instalado. As praças 
do Senai e Coronel Aristides receberão 
espelhos d’água e fonte. 

Centro de 
ConvivênCia 
do idoso terá 
serviços e 
programas 
voltados para o 
envelheCimento 
ativo 

O espaço, que funcionará no 
Ginásio Municipal, visa promover a 
defesa de direitos da pessoa idosa, 
com foco no cuidado para um 

envelhecimento ativo, que privilegie 
a reintegração social e cultural, em 
conformidade com a Política Nacional 

Novo aNexo da 
Prefeitura  
trará ecoNomia 
Para o muNicíPio 

O projeto prevê 1.660m² de 
ampliação e 3.360m² de reforma. 
A edificação será toda modernizada, 
com instalação de ar condicionado, 
piso acústico e esquadrias com 
isolamento térmico, para trazer 
conforto aos usuários e servidores. 

Os ambientes de trabalho 
serão modernos e integrados. 
Serão criadas salas de reuniões, 
banheiros masculinos e femininos 
para funcionários e público, além 
da copa em todos os pavimentos. 
Prevê, ainda, a criação de cinco salas 
de auditório flexíveis. Além disso, 
está prevista a construção de mais 
um elevador. Todas as exigências de 
acessibilidade do Corpo de Bombeiros 
também serão atendidas.

REVITALIzAÇÃO DE PRAÇAS  OFERECERá MAIS QUALIDADE 
DE VIDA E OPÇÕES DE  LAzER PARA NOVA LIMA

Praças que Passarão Pela reforma:
•	 Bicame
•	 Praça	do	Mineiro
•	 Praça	Coronel	aristides
•	 Praça	do	senai
•	 Praça	Benedito	Valadares

•	 Praça	José	agostinho,	
eM	honório	BiCalho

•	 Praça	Bernardino	de	
liMa	–	Projeto em 
desenvolvimento

BICAME

PRAÇA DO MINEIRO

Im
ag

em
:  

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

Ilu
st

ra
da

do Idoso e com o Estatuto do Idoso.

Diversas atividades acontecerão 
no local: acolhimento psicológico; 
fisioterapia preventiva; oficina 
de artesanato; dança circular; 
hidroginástica; tarde de convivência; 
bailes dançantes, apresentações de 
serestas, coral e demais atrações 
musicais; estrutura para atendimento 
do Conselho Municipal do Idoso; 
estrutura para combate à violação 
de direitos e violência à pessoa 
idosa; espaço de apoio e realização 
de atividades dos grupos de idosos 
independentes; além de estrutura 
para os espaços Conviver, Motivação 
e Tecer a Vida.
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Cemitério Parque As obras de reforma e 
ampliação do Cemitério Parque 
irão garantir mais conforto 
e mobilidade. A estrutura do 
cemitério, que atualmente é 
composta por três velórios, 
duas copas e uma capelinha, 
passará por adequações dos 
padrões de acessibilidade e 
de todo o espaço físico, con-
templando melhorias na cir-

culação de ar e reforço nas es-
truturas; os sanitários serão 
reformados; as lajes serão 
impermeabilizadas e a área 
de circulação terá cobertura 
com novas telhas. O espaço 
destinado aos trabalhadores 
também receberá melhorias. 
Além disso, serão construídos 
mais dois velórios com ba-
nheiros e áreas de descanso.

Cemitério do rosário 
Já o cemitério do Rosário passará por 

reforma nos muros do entorno e nas vias 
internas, que estão em condições precárias 
de conservação.

Lâmpadas de Led trarão 
economia e quaLidade ao 
sistema de iLuminação 
púbLico 

A Prefeitura assina este mês um contrato com a 
Caixa Econômica Federal e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) para a realização de 
estudos que permitirão licitar a Parceria Público-
Privada (PPP) de Iluminação Pública no município.

Com isso, serão trocados, aproximadamente, 20 
mil pontos de luz, substituindo as lâmpadas a vapor 
de mercúrio pelas de LED na cidade, cujo número é 
da base de dados da Cemig. Além de proporcionar 
mais economia, as lâmpadas de LED têm mais 
durabilidade e propiciam uma melhor iluminação 
dos locais. Isso pode melhorar a segurança e trazer 

benefícios, como diminuição na incidência de 
acidentes noturnos.

manutenção na iLuminação 
da cidade garante 
mais segurança

A Prefeitura realiza a manutenção dos pontos 
de iluminação pela cidade, o que inclui a troca de 
lâmpadas, reatores e relês em vias e praças públicas, 
campos e áreas rurais.

Ao todo, Nova Lima possui 19.731 pontos de 
iluminação pública e quatro equipes realizam o 
serviço durante 24 horas. Nos últimos 8 meses, com 
o novo contrato de manutenção, foram trocadas 
mais de 4.600 lâmpadas. A solicitação de troca 
pode ser feita pelo 0800 033 18 25.

REVITALIzAÇÃO DE PRAÇAS  OFERECERá MAIS QUALIDADE 
DE VIDA E OPÇÕES DE  LAzER PARA NOVA LIMA

Cemitérios muniCipais passam por reformas

PRAÇA DO SENAI

PRAÇA CORONEL ARISTIDES

PRAÇA BENEDITO VALADARES
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José de  
AlmeidA terá 
sAneAmento básico 

A região do José de Almeida vai 
passar pelas etapas de implantação 
do sistema de coleta e tratamento 
de esgoto sanitário, com a instalação 
de redes coletoras, interceptores e 
elevatórias. Além disso, o sistema 
tratará o esgoto dos bairros vizinhos 
Vila Aparecida, Parque Aurilândia, 
Vila São José I e II, e do entorno 
da Avenida Presidente Kennedy e 
Cabeceiras. A instalação da Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) ficará 
sob responsabilidade da Copasa.

PArque rego dos 
cArrAPAtos ficArá 
livre de esgoto 

Outra importância da implan-
tação do sistema no José de Almeida 
é que vai retirar do Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos o 
esgoto que é lançado no Ribeirão 
do Cardoso. O esgoto já é tratado no 
Jardim Canadá, Vila da Serra e Vale 
Sereno. O sistema a ser implantado é 

o dinâmico, ou seja, as redes coletoras 
nas vias públicas direcionam o 
esgoto sanitário para uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), que será 
fornecida pela Copasa; o contrário do 
estático, que o direciona às fossas.

belA fAmA terá 
novA  AvenidA,  
drenAgem e 
sAneAmento

Considerada uma obra de grande 
porte, inclui captação de água 
pluvial e serviços de pavimentação 
de trechos das vias dos bairros Bela 
Fama e Fazenda do Benito. Ao todo, 
serão 740 metros lineares de rede.

nossA senhorA 
de fátimA tAmbém 
PAssA Por 
intervenções

As obras de drenagem pluvial e 
saneamento básico para a separação 
da captação do esgoto sanitário da 
água pluvial estão em andamento 

no bairro. Esse serviço é importante 
para a saúde e preservação do meio 
ambiente, pois com saneamento 
básico o índice de infestação de 
doenças é menor. Além disso, 
será construída uma Avenida de 
700 metros de extensão, toda 
pavimentada e sinalizada, que ligará 
o Bairro ao Bela Fama. O processo 
também permitirá a regularização da 
Travessa São Lourenço, uma antiga 
demanda da comunidade.

sAneAmento  
básico no minA 
d’águA/mingu

Os Bairros também passarão por 
obras de saneamento.

MAnuTEnçãO DE vIAS

NOVA LIMA Dá O PRIMEIRO PASSO 
PARA TRATAR O ESGOTO DA SEDE

LOCAIS QUE PASSARÃO POR OBRAS  
DE DRENAGEM

•	 Rua Juvenal S. Costa – Olaria 

•	 Conjunto Habitacional Ivahy Palhares – Nossa Senhora de Fátima

•	 Rua Turmalina – Cruzeiro

•	 Rua Rosa Maria Martins – Cabeceiras

Essa obra melhorou as condições 
de saúde, acabando com ratos que 
apareciam, por causa do esgoto a 
céu aberto, além do mau cheiro. 
Quando chovia, o esgoto não 
suportava o volume e toda sujeira 
saía para as ruas.  Com as próximas 
etapas, também vai facilitar o 
acesso à avenida”

José Antônio Cardoso, 
mora há 20 anos no Nossa 
Senhora de Fátima

obra de saneamento no bairro nossa senhora de fátima
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A Prefeitura realiza, constantemente, 
manutenções em vias públicas. São serviços 

de extrema importância para a segurança de 
motoristas e pedestres, bem como para moradores, 

pois elimina riscos de novos deslizamentos de 
encostas e garante mais segurança e bem-estar.

•	 Rua	Osvaldo	Evangelista	-	Santa	Rita

•	 Alameda	dos	Órgãos	-	Vila	Del	Rey

•	 Rua	Bayacu	-	Parque	do	Engenho

•	 Rua	Maestro	Vilela	–	Centro

•	 Rua	Galo	Novo	–	Galo	

•	 Rua	Marquês	de	Sapucaí	-	Centro

•	 Rua	das	Araras	-	Estância	Serrana

•	 Rua	Maestro	Vilela	II	-	Centro

•	 Rua	Odilon	Rodrigues	Brito	-	Cabeceiras

•	 Pavimentação	Alameda	Jatobás	–	Macacos

•	 Contenção	da	Av.	José	Bernardo	de	Barros	–	Cascalho	

OBRAS DE  
CONTENÇÃO

OBRAS DE  
CONTENÇÃO 

OBRAS DE  
CONTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE VIAS POR TODA  A CIDADE

Vila da Serra  
e Vale do Sereno  
Ruas Orozimbo Nonato, Senador Milton 
Campos, das Flores, da Fonte, Gonzales 
Pecotche, das Acácias, Alameda do 
Morro e Avenida Marco Paulo Simon

Jardim Canadá
Avenidas Yuri e Mississipi, ruas Príncipe 
Charles, Paraíso, Alaska, Hudson e 
Vancouver

JardinS de 
PetróPoliS
Avenida Morro do Pires e ruas Manacás, 
Sagarana e Braúnas

ouro Velho
Ruas das Palmeiras, das Amendoeiras, 
Dr. Lund, das Acácias e Palmira 
Roussim

mingu
Rua Augusto Bernardino

OBRAS DE  
RECAPEAMENTO

obras na rua palmira roussim - ouro velho

As obras de melhorias da Prefeitura, feitas no 
Bairro Jardim de Petrópolis, estão favorecendo as 
ações da Associação que, ao longo dos anos, tem 
estabelecido prioridades em Assembleias, nunca de 
maneira isolada, mas coletivamente” 

Edymar von Randow, moradora do Bairro Jardim 
de Petrópolis desde 2005
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EDuCAçãO

NOVAS ESTRUTURAS PARA UMA 
EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

será possível ampliar o atendimento 
em horário integral para as crianças 
da escola, que recebe alunos desde 
o maternal II até o 5º ano do ensino 
fundamental. 

Localizada no Mingu, a escola terá 
um novo acesso com a recomposição 
e o aumento da largura do passeio 
externo e das rampas existentes, 
requalificação da entrada para a 
implantação do novo parquinho 
e criação de uma nova sala para 
os professores, além de reforma 
completa e readequação da cozinha 
e de uma nova área de serviço 
com lavanderia e depósitos. Serão 
construídos, ainda, novos banheiros 
para os alunos e uma nova escada de 
acesso para atender às exigências do 
corpo de bombeiro. A quadra também 
será reformada.

Desde que assumiu a Prefeitura, 
a Administração promove obras 
de manutenção e melhorias em 
todas as unidades educacionais, 
proporcionando mais conforto, 
segurança e melhores condições de 
aprendizado. São investimentos que 
reforçam o compromisso do Governo 
com a educação.

Centro de 
eduCação  
InfantIl do JardIm 
Canadá é realIdade 

Em fevereiro de 2019, o Governo 
inaugurou o Centro de Educação 
Infantil (CEI) Maria da Conceição 
Taveira Corrêa, cujas obras foram 
interrompidas na gestão passada. 
Nas novas instalações, que funcionam 
em tempo integral, são atendidas 
144 crianças com idade entre 0 e 3 
anos, divididas em nove turmas. Com 
mais essa estrutura, a Prefeitura 
passa a contar com 26 unidades 
na rede municipal de ensino, entre 
escolas e CEIs, atendendo mais de 8 
mil estudantes.

e.m. Vera 
Wanderley dIas 
amplIará Vagas 
em tempo Integral 

As obras de reforma e ampliação 
da E.M. Vera Wanderley Dias serão 
entregues à população para início do 
próximo ano letivo. Com as melhorias, 

Escola  ÁurEa   
lima TavEira  
(caic) sErÁ ampliada  

O projeto da Escola Municipal 
Áurea Lima Taveira contempla nova 
cozinha e um refeitório, construção de 
quatro novas salas de aula, banheiros 
infantis em todas as salas de aula, 
além de adequação da escola para 
atender às normas de acessibilidade. 
Está também prevista uma guarita 
para controle de acesso.

Escola marTha 
drummond 
FonsEca Também 
passarÁ por obras 

Na unidade serão criadas oito 
novas salas de aula e será feita 

ampliação do refeitório, adequação 
às normas de acessibilidade, com a 
instalação de plataforma elevatória, 
e adequação dos banheiros.

nova sEdE da 
sEcrETaria dE 
Educação na 
pEnsão rETiro 

A Pensão Retiro, que foi adquirida 
pela Prefeitura, abrigará a nova 
sede administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação e a Biblioteca 
do Educador. A previsão é de que as 
obras sejam concluídas no segundo 
semestre de 2019. O imóvel também 
tem espaço para reuniões dos 
profissionais e docentes e estrutura 
para a realização de cursos. 

O espaço é muito bom. Minha filha 
e eu adoramos. Ela não via a hora 
de vir para cá e começar a estudar 
e brincar com as crianças da sala 
dela” 

Aparecida Lopes, mãe da Juliana

centro de educação infantil do jardim canadá

obra na e.m . vera wanderley dias
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AmpliAção dA E.m. 
dAvid FinlAy  

Localizada no Bairro Galo, a 
escola, que já passou por uma 
reforma, será ampliada até o início 
do ano letivo de 2020. Serão criadas 
três novas salas de aula, uma 
biblioteca, além de reformas da 
cozinha, do refeitório e da área de 
serviço. O pátio também será coberto. 
Além das obras de reforma, todas as 
adequações exigidas pelo Corpo de 
Bombeiros serão realizadas.

Construção da E.M. 
rubEM Costa LiMa, 
EM MaCaCos  

A obra da nova escola de 
Macacos, que a princípio seria 
executada pela Prefeitura, será 
de responsabilidade da Vale, um 
acordo fechado entre o município 
e a mineradora, em função dos 
impactos causados pelas barragens 
B3 e B4. A nova escola terá oito salas 
com capacidade para 30 alunos em 
cada; biblioteca; sala multiuso para 
atividades como informática; cozinha 
e refeitório; auditório para eventos; 
banheiros masculino, feminino e para 
pessoas com deficiência; e quadra 
poliesportiva coberta com vestiários. 
Além disso, haverá uma creche, 
anexa à escola, que terá quatro 
salas com berçário, com capacidade 
para 20 alunos em cada; banheiros 
em cada sala; parquinhos coberto e 
descoberto e espaço para horta.

0 QUE VEM POR Aí

Primeira escola 
municiPal de 
Água limPa  

Primeira do Bairro, a escola 
será entregue à população no início 
de 2020. Ela terá estrutura para 
atender estudantes desde a educação 
infantil até o ensino fundamental e 
possuirá uma área total de mais de 
2.000 m², com mais de 1.000 m² de 
área construída. Serão seis salas de 
aula, banheiros, cozinha, refeitório, 
depósito, almoxarifado, biblioteca e 
secretaria. Além disso, a escola terá 
salas da supervisão e de professores, 
área de serviço, entre outros espaços.

perspectiva ilustrativa da e.m. de água limpa

obras da e.m. david finlay

projeção da e.m. rubem costa lima
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CuLTuRA

patrimônio 
é devolvido  
à população 

Após cerca de quatro anos 
fechada, a Casa Aristides reabriu 
suas portas.  A Prefeitura trabalhou 
arduamente para resgatar esse 
importante espaço do município que, 
até pouco tempo, estava em ruínas 
e precisou passar por intervenções 
para evitar o risco de desabamento. 
Agora, toda revitalizada, já recebe 
a comunidade, retomando suas 
diretrizes com trabalhos inovadores e 
sustentáveis. 

Casa de Cultura 
totalmente 
reCuperada 

Importante espaço de difusão 
da cultura nova-limense, a Casa de 
Cultura Professor Wilson Chaves foi 
revitalizada. O local passou por um 
processo de restauração e conservação 
em todas as suas dependências. 
Dentre elas, a recomposição do 
reboco das paredes e do teto e 
a pintura interna e externa do 
prédio. Outras intervenções também 
foram realizadas no imóvel, como a 
recuperação de todo o piso decorado 
com aplicação de synteko, além da 
escadaria interna e da balaustrada. 
Todos os vidros quebrados também 
foram trocados; as cadeiras e os 
móveis danificados, substituídos. As 
instalações elétricas e telefônicas 
passaram por devidas manutenções. 

CASA ARISTIDES RESTAURADA
 

Fiquei muito empolgada com a 
reinauguração da Casa Aristides. 
Frenquento os cursos desde nova e 
é um espaço de conexão entre as 
pessoas e de aprendizagem, 
por meio da arte. Todos os 
moradores deveriam conhecer e ver 
de perto tudo o que é produzido, 
para sentir a importância da casa 
para a cultura da cidade”

Luana Moreira, aluna do curso de 
Xilogravura Impressão Artesanal

casa de cultura
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O QUE VEM POR Aí 
 

REVITALIzAÇÃO DO 
TEATRO MUNICIPAL

O Teatro Municipal passará, nos 
próximos meses, pela segunda fase 
das intervenções para restauração e 
conservação desse importante bem 
cultural de Nova Lima e de Minas 
Gerais.

Os trabalhos de pintura externa 
e interna do prédio, manutenção 
das portas acústicas e metálicas, 
instalação de carpetes, substituição 
das cortinas do palco, instalação 
do guarda corpo nos camarotes, 
aquisições de transformador isolador, 
de gerador e parte da sonorização 

RESTAURAÇÃO 
DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL SERá 
REALIDADE 

O imóvel será totalmente 
recuperado, com reforma do telhado, 
dos pisos e esquadrias de madeira e 
dos banheiros. Como se trata de um 
bem tombado, o projeto elaborado 
foi muito criterioso e detalhado, com 
a finalidade de se manter fiel aos 
detalhes da construção original.  

Será construído, ainda, um 
anexo em dois pavimentos nos 
fundos do imóvel, interligado à edi- 
ficação principal por passarela. 
Serão instaladas duas plataformas 
elevatórias para garantir a aces-
sibilidade de todos.

NOVA LIMA 
TERá MEMORIAL  
EM HOMENAGEM 
A SARA áVILA 

O projeto de criação do Memorial 
Sara Ávila está em fase final de 
orçamento, para ser enviado ao 
processo de licitação. A Prefeitura 
homenageará a renomada artista 
plástica nova-limense Sara Ávila 
com um memorial que levará seu 
nome. As instalações da casa, que 
foi desapropriada, na Avenida Rio 
Branco, passarão por intervenções 
para resgatar suas particularidades. 

O memorial também abrigará o 
Atelier Livre de Artes Plásticas, além 
da instalação de uma biblioteca com 
um importante acervo sobre arte 
contemporânea.

serão realizados com recursos 
do Governo Federal, por meio do 
Ministério da Cultura, na ordem de 
R$ 444.608,17.

No começo do ano, foi iniciada a 
primeira fase das intervenções com a 
recomposição parcial do reboco das 
paredes, melhorias na parte elétrica 
e hidráulica, limpeza e manutenção 
dos estofados e das penteadeiras dos 
camarins.

Desde 2004, o teatro não é 
restaurado e esses trabalhos são 
necessários para recuperar suas 
características singulares e pro-
porcionar mais conforto ao público. 

perspectiva ilustrativa
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Mg-030

Novo trecho 
da MG-030 será 
duplicado 

O trecho da MG-030, que 
compreende o “Trevo da Máquina”, no 
final da Av. Presidente Kennedy, e o 
trevo de acesso ao Campo do Pires, no 
final da Av. José Bernardo de Barros, 
será duplicado, totalizando 6,5 km. O 
projeto está em fase de licitação e a 
obra será feita, em etapas, somente 
com recursos municipais. 

A primeira fase da duplicação 
- do Km 18,9 até o Km 24,7 - está 
orçada em, aproximadamente, R$ 15 
milhões, e a execução das obras é 
possível porque esse trecho também 
será municipalizado, assim como 
ocorreu com o trecho do Km 10 ao 

Km 14 da MG-030 e que segue com 
obras de melhorias viárias. 

A primeira etapa compreende 
a duplicação das pistas, nos dois 
sentidos, entre a ponte em arco, no 
Bairro Chácara Bom Retiro, até a 
entrada do Bairro Parque Aurilândia, 
onde o trânsito fica congestionado, 
no sentido Belo Horizonte, devido ao 
tráfego lento de veículos pesados. 

eNtrada do 
QuiNtas ii taMbéM 
passará por obras 

Outra melhoria será feita, ainda, 
no trevo de acesso ao Quintas II, cujo 
trecho é muito movimentado. Será 
criada uma grande intercessão, que 

vai permitir a entrada ao Bairro, 
aproveitando a declividade acentuada 
da via, o que favorece essa alternativa. 

aveNida de liGação 
vai Melhorar 
o trâNsito do 
ceNtro de  
Nova liMa

O projeto, que já está em fase 
de licitação, prevê 2,6 km ligando a 
Rodoviária de Nova Lima à Avenida 
Geraldo Dias Borges, na altura do 
Sesi. Essa obra solucionará um 
problema antigo do trânsito da 
área central da cidade, criando um 
acesso com mais mobilidade para a 

CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS E ACESSOS 
VAI MELHORAR A MOBILIDADE E DESAFOGAR 

O TRÂNSITO DE NOVA LIMA

população. Além disso, também serão 
criadas áreas de convivência e uma 
pista de caminhada; uma iniciativa 
do Governo Municipal para levar mais 
qualidade de vida e conforto para os 
cidadãos. 

BAIRRO VILA ALPINA 
TERá PONTE DE 
ACESSO

Antigo anseio da comunidade, 
o Bairro Vila Alpina ganhará novo 
acesso com a construção de uma 
ponte, que trará mais mobilidade e 
segurança para a população.

CONSTRUÇÃO DE 
ALÇA FACILITARá 
O ACESSO A SÃO 
SEBASTIÃO DAS 
áGUAS CLARAS 
(MACACOS)

Essa obra, que a princípio seria 
executada pela Prefeitura, será de res- 
ponsabilidade da Vale, um acordo 
fechado entre o município e a mi-
neradora, em função dos impactos 
causados pelas barragens B3 e B4. 

A nova avenida vai facilitar o 
trânsito no centro da cidade, 
principalmente no horário de pico, 
entre 17h e 18h, quando há maior 
volume de carros. Especialmente 
para quem trabalha com transporte, 
como nós, taxistas”

Edmar Pessoa, taxista em  
Nova Lima há 20 anos

trecho da  mg-030, próximo do jambreiro
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