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Diversos têm sido os avanços na área 
social, em Nova Lima. Em 2016, o foco da 
Administração Municipal foi reorganizar a 
gestão da secretaria para conseguir atender o 
maior número de pessoas, com mais benefícios 
e mais transparência para a população. Ao longo 
desses três anos estão sendo investidos mais 
de R$ 63 milhões no desenvolvimento social da 
cidade, reforçando o empenho da gestão com as 
pessoas e famílias que mais precisam de auxílios 
e acolhimento.  

Umas das grandes conquistas para a cidade 
foi chegar a 100% de cobertura da proteção 
social básica, que oferece atendimento voltado 
à prevenção da ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais. Essa marca só 
foi possível graças à abertura da quarta unidade 
do Centro de Referência em Assistência Social, 
no Centro. Os serviços do Cras são a porta de 
acesso aos demais atendimentos da área social, 
oferecidos pela Prefeitura.

Dentre as melhorias e os avanços estão a 
construção do Espaço Cidadania, voltado para 
o atendimento às pessoas em situação de rua, 
incluindo políticas públicas pensadas para esses 
cidadãos; a criação das coordenadorias de 
Direitos da Criança e Adolescente e de Políticas 
sobre Drogas, se juntando às cinco já existentes 
e reforçando o compromisso da Prefeitura na 
construção e desenvolvimento das políticas 
específicas que dialogam com os conselhos da 
cidade; além da criação do setor de Vigilância 
Socioassistencial, que atua de forma inteligente 
no planejamento estratégico da Política de 
Assistência Social do município, atendendo 
às necessidades da população, sobretudo das 
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 
social.

Confira essas e outras conquistas, que 
apontam para uma gestão municipal mais 
humana, acolhedora e que se preocupa com o 
desenvolvimento da sua população.

EDITORIAL

NOVA LIMA COM 
MAIS ATENDIMENTO, 

ACOLHIMENTO E 
HUMANIZAÇÃO

mais de 26 mil 
benefícios, entre 
cestas básicas e 
de legumes

Desenvolvimento soCiAl

PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS 
PrOPOrCIONAM MAIS DESENVOLVIMENTO  

SOCIAL A NOVA LIMA

O desenvolvimento social passa pelo 
acolhimento, atendimento de qualidade e 
olhar humanizado à população que mais 
precisa. Desde o final de 2016, temos 
trabalhado com uma proposta que visa 
não apenas atender os cidadãos com 
benefícios e assistências, mas também 
incentivar o crescimento e a qualidade de 
vida dessas pessoas.

Em 2017, Nova Lima alcançou 100% 
de cobertura da proteção social básica. 
Esse feito, possível graças à abertura de 
mais uma unidade do Cras, tem garantido 
a ampliação do número de atendimentos 
e de famílias assistidas. 

Com a reorganização de toda a 
área social, nossa cidade passou por 
um necessário processo de revisão dos 
benefícios concedidos, com critérios mais 
claros e mais transparência, permitindo 
que a concessão desses auxílios seja feita 
a quem mais precisa. Nos últimos três 
anos, mais de 26 mil benefícios, entre 
cestas básicas e de legumes, auxílio-
natalidade e outros, foram oferecidos aos 
nova-limenses. 

Um dos temas que mais ganhou 
atenção da Administração Municipal foi o 
contexto das pessoas em situação de rua 
que, após debates e projetos, culminou na 
criação do Espaço Cidadania, em 2019. 
O local tem capacidade para atender 60 
pessoas e oferecer diversos serviços.  
Mais do que conceder benefícios, temos 
trabalhado com políticas públicas que 
enxergam as pessoas em situação de rua 
como cidadãos e promovam sua reinserção 
na sociedade.

Esses e outros avanços confirmam o 
compromisso do Governo Municipal com 
as pessoas, especialmente aquelas que 
mais precisam, permitindo que todos os 
cidadãos nova-limenses contem com a 
Prefeitura para terem mais acesso aos 
serviços, qualidade de vida e dignidade.
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O Governo Municipal tem demonstrado, cada 
vez mais, o cuidado com a área social da cidade. 
Prova disso é que, desde 2016, o valor destinado 
à Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas aumentou de forma considerável.

Em 2016, o orçamento aprovado para a área 
foi de R$ 23.003.200,00. Em 2019, o valor orçado 

saltou para R$ 29.600.000,00, o que representa 
um aumento de R$ 6.596.800,00, um percentual 
de mais de 28,67% do que foi aprovado no início 
do governo.

Para 2020, a Prefeitura apresentará uma 
proposta de orçamento no valor de R$ 35.068.000,00 
à Câmara Municipal.

Esses valores são destinados ao aumento 
da capacidade de atendimento e concessão de 
benefícios, à ampliação de projetos e ações, além 
do investimento em reformas e ampliações, que 
tornam o atendimento ao usuário mais acolhedor 
e eficiente.

Nova Lima alcançou um feito inédito em sua 
história, tendo 100% do seu território coberto pela 
Proteção Social Básica. 

As famílias recebem atendimentos voltados 
à prevenção da ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais, principalmente 
nos Centros de Referência da Assistência Social, 

localizados em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, além da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania.

Essa importante marca foi possível graças 
à inauguração do Centro de Referência em 

Assistência Social (Cras), no centro da cidade, em 
2017, permitindo que o nova-limense conte com 
os serviços da assistência social mais perto de 
casa. Além do Cras Centro, a cidade possui mais 
três unidades: Cruzeiro, Regional Nordeste (Honório 
Bicalho) e Regional Noroeste (Jardim Canadá).

As unidades do Centro de Referência em 
Assistência Social também passaram a ofertar 
novos serviços, que foram descentralizados, 
além da criação da Equipe Volante no Cras 
Centro, que atende os bairros mais distantes, 

facilitando o acesso da população. 
As mudanças de endereços dos Cras 

Cruzeiro e Nordeste também trouxeram 
benefícios, permitindo as ofertas de serviços 
em locais mais amplos e acessíveis, com 

espaços mais apropriados para o atendimento. 
Confira os principais avanços e melhorias dos 
Centros de Referência em Assistência Social de 
Nova Lima:

Ampliação do investimento no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) de R$ 250 mil para R$ 600 mil, em 
2018, passando para R$ 2 milhões, em 2019 
e 2020;
Ampliação na oferta de grupos em todos 
os territórios e parcerias firmadas por 24 
meses, visando a não interrupção do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Implantação do grupo de horta comunitária 
no Cras Cruzeiro com o objetivo de capacitar e 
gerar convivência, fortalecimento de vínculos 
e sentimento de pertencimento dos usuários;

Parceria com a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para 
gerar cursos e oficinas aos usuários dos Cras, 
como Cuidador de Idosos, Projeto Quintal 
Protegido, Oficinas de Hortas Caseiras e 
Oficina de Temperos no Cras Nordeste;
Participação dos usuários do Cras, por meio 
de grupos focais, na construção do Plano 
Municipal de Assistência Social;
Aquisição de brinquedotecas em todos os 
Cras;
Deslocamentos de profissionais para garantir 

atendimento aos atingidos pelos riscos de 
rompimento das barragens, por meio de 
levantamento de demandas emergenciais, 
concessões de benefícios, encaminhamentos 
para rede serviços socioassistenciais, 
articulação com a Secretaria de Saúde 
para identificar e cadastrar pessoas com 
mobilidade reduzida, acamados e pessoas 
com deficiência;
Descentralização dos programas de 
transferência de renda, facilitando o acesso 
da população aos serviços.

INVESTIMENTO NA ÁrEA SOCIAL AUMENTOU MAIS 
DE r$ 6 MILHÕES EM TrÊS ANOS

NOVA LIMA COM 100% DO SEU TErrITÓrIO COBErTO 
PELA PrOTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

MELHOrIAS NAS UNIDADES DO CrAS AMPLIAM 
A OfErTA DE SErVIÇOS

Desenvolvimento soCiAl

proteção soCiAl básiCA

Os benefícios que recebemos da Prefeitura são muito importantes não só para 
a minha família, mas para todas as pessoas que também recebem. Além disso, 
sempre quando preciso vir aqui, todos recebem minha família e eu muito bem,  
com carinho”

Solange Maria da Cruz, 
moradora do Bairro Retiro; é atendida pela Proteção Social Básica e recebe os 
benefícios Bolsa Família, Vida Nova e cesta básica   
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pROTEçãO sOcIAL básIcA

MAIS ACOLHIMENTO ÀS fAMÍLIAS NOVA-LIMENSES

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS fEITOS PELO PAIf

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (Paif) tem o objetivo de apoiar as famílias 
e fortalecer sua função protetiva, prevenindo a 
ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos 
e contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida, por meio de acolhida, atendimento, 
acompanhamento, oficinas com famílias, ações 
comunitárias e encaminhamentos.

O Paif aumentou, de forma considerável,  
a média mensal de famílias assistidas, bem como 

o número de atendimentos (uma mesma família 
pode receber mais de um atendimento por mês). 
Desde 2016, já são mais 27 mil atendimentos 
realizados e uma média mensal de cerca de 150 
famílias atendidas.

Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) é ofertado para complementar ao 
trabalho social realizado com famílias no Cras e no 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas). Atualmente, é ofertado de forma 
indireta por Organizações de Sociedade Civil que 
foram selecionadas mediante chamamento público.

Essa é a primeira vez que o Governo Municipal 

vai conseguir disponibilizar o número de vagas 
determinado pelo Ministério da Cidadania, que é 
de 450 vagas, sendo 225 para o público prioritário.

Nele, as pessoas são estimuladas a desenvolver 
as potencialidades e a emancipação por meio 
de oficinas e trocas culturais que ampliam o 
sentimento de pertencimento e de identidade e 
fortalecem os vínculos familiares. 

Em 2019, foram assinados convênios com o 
Instituto Kairós, Quik, Circo de Todo Mundo e Capaz. 
Cerca de R$ 2 milhões serão repassados a essas 
instituições, até abril de 2021, para a execução do 
serviço, permitindo que o trabalho seja realizado 
com mais qualidade.

2016

6.424
7.307

10.008

4.221

2017 2018 2019* *Janeiro a abril de 2019
Fonte: Plano Municipal da Assistência Social
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MAIS DE 26 MIL BENEfÍCIOS EM TrÊS ANOS

MAIS AGILIDADE NOS SETOrES DE TrANSfErÊNCIA 
DE rENDA E CADASTrO ÚNICO 

O setor de Benefícios Eventuais 
é responsável pela gestão dos 
benefícios ofertados pelo município e 
realiza avaliação socioeconômica dos 
processos. Realiza acolhida, inserção 
das famílias e dos indivíduos na rede 
de serviços socioassistenciais, visitas 
domiciliares, atendimento a pessoas 
com deficiência para encaminhamento 
ao Passe Livre, da BHTrans, e 
avaliações socioeconômicas e de 

remissão e isenção de IPTU/ISSQN e 
outros processos.

Benefícios oferecidos: auxílio-
natalidade, auxílio por morte 
(funeral), auxílio-alimentação (cesta 
básica e cesta de legumes), auxílio-
documentação (2a via de certidões 
de nascimento, casamento e óbito, 
fotos 3x4, carteira de identidade e 
CPF), auxílio-transporte (Passe Social 
Eventual) e auxílio-mudança (carreto).

O setor de Cadastro Único é 
um instrumento para a seleção e a 
inclusão de famílias de baixa renda 
em programas federais, estaduais ou 
municipais. É a porta de entrada para 
os benefícios:

Programa Bolsa Família, Benefício 
de Prestação Continuada, Tarifa 
Social de Energia Elétrica, Programa 
Minha Casa Minha Vida, Carteira do 
Idoso, Aposentadoria para pessoas de 
baixa renda, Telefone Popular, Isenção 
de Pagamento de Taxa de Inscrição 
em Concursos Públicos, Programas 
Cisternas, Água para Todos, Bolsa 
Verde, Bolsa Estiagem, Programa 

Nacional de Reforma Agrária, Programa 
Nacional de Crédito Fundiário, Crédito 
Instalação, Carta Social, Programa 
Brasil Alfabetizado, Identidade Jovem – 
ID Jovem e Enem. 

Já o setor de Transferência 
de Renda realiza atendimentos 
relacionados aos programas Vida 
Nova, um projeto do Governo 
Municipal, e o Bolsa Família, de 
responsabilidade do governo federal. 
Ambos são direcionado às famílias 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza, visando superar a 
situação de vulnerabilidade, pobreza 
e extrema pobreza.

PrINCIPAIS CONqUISTAS

PrINCIPAIS CONqUISTAS

Aumento de aproximadamente 233% na oferta do benefício auxílio-
documentação;
Aumento de 125% na oferta do benefício auxílio natalidade;
Melhorias no Auxílio por Morte com a ampliação na quilometragem 
do traslado e cobertura do procedimento de tanatopraxia (serviço de 
preparação do corpo para ser velado e sepultado);
Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para acesso ao Passe 
Livre. Desde 2018, as perícias são realizadas no próprio município, antes 
eram realizadas em Belo Horizonte.

Oferta descentralizada dos serviços dos programas de 
transferência de renda nas unidades do Cras para aproximar o 
atendimento aos usuários; 

Inclusão do público que recebe o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) no Cadastro Único, o que possibilita ao 
município ter um diagnóstico sobre pessoas idosas e pessoas 
com deficiência que acessam o BPC. 

Descentralização da oferta dos serviços 
da Inclusão Produtiva. As oficinas e os 
atendimentos são realizados nos Cras, 
melhorando e facilitando o acesso dos usuários; 

Desde outubro de 2017, foram mobilizadas 
6.247 pessoas para as atividades de Inclusão 
Produtiva.

SETOr DE INCLUSÃO PrODUTIVA JÁ MOVIMENTOU 
MAIS DE 6 MIL PESSOAS EM TrÊS ANOS 

O setor oferece orientação 
profissional individual e em grupo 
e realiza encaminhamentos para 
oportunidades de trabalho, cursos e 
outras atividades formais. 

PrINCIPAIS CONqUISTAS

UsUários pArtiCipAm Do CUrso De CUiDADos básiCos Com o iDoso, ofertADo pelo setor De inClUsão proDUtivA
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bEnEfícIOs

PASSE ESTUDANTIL, rEfOrMULADO, 
ATENDE MAIS DE 800 ESTUDANTES

PArA  A fOrMAÇÃO TÉCNICA 
r$ 3 MILHÕES 

GOVErNO MUNICIPAL JÁ DESTINOU qUASE

O programa Passe Estudantil promove o 
auxílio-transporte a estudantes cujo núcleo familiar 
detenha renda per capita mensal igual ou inferior a 
meio salário mínimo, residentes e domiciliados em 
Nova Lima.

Em 2016, o programa passou por uma 
significativa reestruturação para garantir acesso 
mais justo aos alunos que realmente precisam. Nos 
moldes anteriores, o programa não tinha critérios 
claros, os cartões não eram recarregados em dia e 

os beneficiários tinham um prazo curto de inscrição.  
Hoje, a realidade é bem diferente: o atendimento 
aos estudantes foi facilitado, o processo de cadastro 
ocorre o ano todo e o benefício é entregue até o 10º 
dia útil do mês. 

A educação técnica é considerada um 
caminho importante de promoção social. 
Atento a essa realidade, o Governo Municipal 
trabalha para ampliar a oferta de cursos em 
Nova Lima. 

Para tanto, são disponibilizadas bolsas 

de até 100% a estudantes do 1º ao 3º ano 
da Escola de Formação Gerencial – Sebrae, 
que concilia o ensino médio com a formação 
técnica. As bolsas são concedidas de acordo 
com as avaliações socioeconômicas de cada 
família.

Desde 2016, o Governo Municipal já 
disponibilizou R$ 2.827.614,20 em bolsas 
de estudo para 168 alunos da escola, 
possibilitando o ingresso desses jovens no 
ensino de qualidade, por meio do auxílio 
financeiro às famílias.

Se eu fosse pagar pela passagem, teria que desembolsar mais de R$ 200. Economizando esse 
dinheiro, eu consigo investir em livros e até na alimentação, no período da faculdade, o que ajuda a 
minha família. Consegui o benefício por meio de uma entrevista cautelosa, que apurou tudo sobre 
o meu núcleo familiar e comprovou que eu realmente sou merecedora do passe. Eu me considero 
privilegiada, pois converso com colegas de outras cidades e eles dizem que não possuem esse 
benefício. É muito importante para mim”

Ilamara  Fernanda Martins Gherardi, 
estudante de Direito e moradora do Bairro Rosário
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rETOMADA DA OfErTA DA CESTA DE LEGUMES 
PASSA POr PrOCESSO DE LICITAÇÃO

CESTA BÁSICA COM MAIS ITENS E MENOS 
CUSTO PArA O MUNICÍPIO

Na tentativa de melhorar a 
qualidade das cestas básicas, 
concedidas a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social temporária, 
o Governo Municipal realizou uma 
significativa revisão no benefício. 

Além de aumentar a quantidade de 
itens, também foi possível diminuir o 
valor pago por cada cesta básica. Isso 
porque, em 2016, a cesta básica era 
composta por 11 itens e a Prefeitura 
pagava R$ 84,01 por cada unidade. 

Eram solicitadas, mensalmente, uma 
média de 250 cestas básicas.

Atualmente, além de melhorar a 
qualidade nutricional e a variedade 
do benefício, que agora é entregue 
com 15 itens, o governo conseguiu 

reduzir o custo unitário de cada cesta 
para R$ 54,48, o que representa uma 
economia de mais de 35%. Desde 
2016, foram distribuídas 5.562 
cestas básicas.

Em decorrência de descumprimento, por parte 
do fornecedor, a oferta da cesta de legumes está 
temporariamente interrompida, desde abril de 2019. 
A licitação para substituição do fornecedor está em 
processo e a previsão é de que, em setembro, a 
situação seja normalizada.

A cesta de legumes também passou por uma 
alteração para atender mais beneficiários e com 

mais qualidade. Em 2016, a cesta era entregue com 
8kg de frutas e legumes e uma dúzia de ovos. Era 
fornecida uma média de 70 cestas para a população 
em situação de vulnerabilidade social e 960 cestas 
para servidores públicos, por semana.

Em 2019, o peso da cesta de legumes aumentou 
para 12kg de frutas e legumes, além de uma dúzia 
de ovos, que já era oferecida. Estavam sendo 

entregues, antes da interrupção do fornecimento, 
cerca de 850 cestas para servidores que recebem 
salário de até R$ 1.500,00 e 500 cestas a pessoas 
em situação de vulnerabilidade, sendo entregues 
250 a cada quize dias, caracterizando uma 
ampliação de 78,6% na oferta desse benefício.

mAis qUAliDADe nA ofertA De CestAs básiCAs e De legUmes

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s



8
24 de AGOSTO de 2019 • AnO 4 • nº 64

novalima.mg.gov.br

pROTEçãO sOcIAL EspEcIAL DE méDIA cOmpLExIDADE

É a unidade pública que oferta serviço 
especializado e continuado a famílias e 
indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos e mulheres) em situação de 
ameaça ou violação de direitos. O Creas é um 
espaço para atendimento, acompanhamento 

e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários.

Oferece apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de 
ameaça e violação de direitos, como violência 
física ou psicológica, negligência, violência 
sexual, tráfico de pessoas, situação de rua, 

abandono, discriminação por orientação 
sexual, raça ou etnia, entre outras. 

A média mensal de acompanhamentos 
do Paefi já supera as metas do Plano 
Municipal da Assistência Social para 
quatro anos, que sinaliza uma meta de 

acompanhamento mensal de 150 famílias. 
Esse acompanhamento pode incluir mais 
de um atendimento. Veja, no gráfico, a 
evolução dos atendimentos desde 2016.

Disponibiliza atendimento individua-
lizado a adolescentes, em cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto 

(Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 
Comunidade) e a seus familiares. De 2016 até 
abril de 2019, o Governo Municipal realizou 

uma média de 16 acompanhamentos, por 
mês, de adolescentes nesse contexto.

É focado na identificação e abordagem 
de casos de população em situação de rua, 

trabalho infantil, exploração sexual de 
crianças e adolescentes, dentre outras. 

Desde 2016, a Prefeitura tem realizado 
uma média de 28 atendimentos mensais.

Criação do cargo de Coordenador com carga horária de 40 horas 
semanais, conforme preconiza a legislação da assistência social;
Aquisição de livros para montagem da biblioteca;
Criação da brinquedoteca;
Aquisição de equipamentos e bens permanente, como 
computadores, notebook, data show, geladeira e cortinas persianas, 
além de telefone celular para atuação do Serviço Especializado em 
Abordagem Social;
Garantia de veículo de uso exclusivo para atendimento do 
equipamento;

Instalação de rede para internet e telefone em todo o Creas;
Participação da equipe da Média Complexidade no Comitê 
Intersetorial para enfrentamento do trabalho infantil e regularização 
do trabalho do adolescente, cumprindo as obrigações estabelecidas 
no Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) da Vale, que o 
Município firmou como o Ministério Público do Trabalho (MPT);
Realização do Ciclo de Debate sobre Medidas Socioeducativas e 
o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (Paefi);
Realização do I Seminário sobre a População em Situação de Rua.

NA PrOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLExIDADE 
SÃO OfErTADOS OS SEGUINTES SErVIÇOS:

MÉDIA MENSAL DE fAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAEfI

CENTrO DE rEfErÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CrEAS) 

SErVIÇO DE PrOTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A fAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEfI) 

SErVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

SErVIÇO ESPECIALIZADO EM ABOrDAGEM SOCIAL (SEAS) 

PrINCIPAIS CONqUISTAS DA PrOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLExIDADE

*De janeiro a abril de 2019
Fonte: Relatório Gerencial do Sistema Único da Assistência Social (Suas-NL)

2016 2017 2018 2019
98 139 133 165*

Os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade oferecem atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos 
com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Além das melhorias realizadas nas estruturas, o 
Governo Municipal reforçou a supervisão dos casos atendidos, com o objetivo de redefinir a metodologia do trabalho para otimizar 
os processos e garantir mais eficiência às ações protetivas dos serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
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Desde que assumiu a Prefeitura, a 
Administração Municipal tem colocado 
como um dos principais compromissos da 
Política de Assistência Social, acolher as 
pessoas em situação de rua, oferecendo 
cuidados que vão desde aspectos ligados 
às condições dignas de sobrevivência 
e saúde até o investimento na inclusão 
desses cidadãos. Vários avanços têm sido 
alcançados, comprovando a importância 
desses investimentos.

Realizado por profissionais do Creas, de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, o serviço de 
Abordagem Social foi ampliado a partir da parceria 
com a Adra. Mais profissionais passaram a atuar 
no atendimento aos usuários, que agora também 

funciona a partir das 18 horas, inclusive nos finais 
de semana, complementando, assim, o serviço de 
forma continuada e programada. 

Pela primeira vez, a cidade passou a ter a 
busca ativa, em período noturno e nos finais de 

semana, para identificar, nos territórios, casos de 
risco e violação de direitos, como trabalho infantil, 
exploração sexual de crianças e adolescentes e 
situação de rua. A ampliação do serviço marca o 
início de uma nova era em Nova Lima.

Em 2019, o Governo Municipal criou o Espaço 
Cidadania, resultado de uma parceria com a 
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (Adra). O local, que tem capacidade 
para atendimento a 60 usuários, por mês, funciona 
de segunda a sexta, das 8h às 18h, e tem o objetivo 
de proporcionar proteção social e encaminhamentos 
necessários a pessoas em situação de rua. No local, 
há a oferta de serviços de higiene pessoal, guarda-
volumes, lavagem de roupa, alimentação, guarda de 
documentos, além de encaminhamentos relacionados 
à documentação pessoal e demais necessidades dos 
usuários. 

Eles também podem acessar atendimentos 
psicossociais e benefícios socioassistenciais e 
participar de atividades coletivas (como oficinas 
temáticas e de reflexão, jogos educativos, sessões 
de cinema) e da construção do Plano Individual de 
Atendimento do seu processo de saída das ruas.

Em uma iniciativa inédita para buscar, 
em conjunto com a população em situação 
ou trajetória de rua, sensibilizar a sociedade 
sobre suas garantias e seus direitos, o Governo 
Municipal realizou o Iº Seminário sobre 
população em situação de rua, em 2017.

Trabalhadores, gestores das diferentes 
políticas setoriais do município, representantes 
do sistema de justiça e de órgãos de garantias 
de direito, além das próprias pessoas em 
situação de rua, participaram das discussões.  
No seminário, foi assinado o Decreto 

Municipal que institui o Comitê Intersetorial 
de Políticas para a População em Situação de 
Rua, envolvendo os mais diversos setores da 
Administração Municipal.

UM OLHAr HUMANIZADO ÀS PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE rUA

EM 2017, NOVA LIMA TEVE O Iº SEMINÁrIO SOBrE 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE rUA

ESPAÇO CIDADANIA INAUGUrA UMA NOVA ETAPA 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

a Prefeitura investiu 
r$ 900 mil Para 

abertura da unidade

SErVIÇO DE ABOrDAGEM SOCIAL É AMPLIADO

Considero que as pessoas daqui são a minha família, tive a certeza de que 
estava salva. A gente chega de manhã, tem o café e depois o almoço, pode 
tomar banho, assistir filme ou jornal. O mais legal é que eles ajudam a trazer 
de volta a nossa autoestima, é muito carinho e amor. Incentivam a gente a 
manter a mente ocupada e a fazer as atividades”

Simone Duarte Araújo, 51 anos, 
usuária do Espaço Cidadania

espAço CiDADAniA foi CriADo pArA proporCionAr proteção soCiAl e 
enCAminhAmentos neCessários A pessoAs em sitUAção De rUA
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pROTEçãO sOcIAL EspEcIAL DE ALTA cOmpLExIDADE

NOVA LIMA É UMA DAS 17 CIDADES MINEIrAS 
qUE OfErECEM O SErVIÇO DA rESIDÊNCIA INCLUSIVA 

ABrIGOS INSTITUCIONAIS PrOVISÓrIOS 
ACOLHEM CrIANÇAS E ADOLESCENTES

A Residência Inclusiva recebe 
jovens e adultos, entre 18 e 59 
anos, dependentes, com deficiência, 
que sofreram violações de direitos, 
tiveram seus vínculos familiares 
rompidos e foram institucionalizados, 
a partir de determinação judicial. 
Apesar de tratar-se de uma unidade 
pública, assemelha-se a um lar, 
criando condições para que os 
residentes superem as violações 
sofridas e vivam com bem-estar e 
dignidade.

Em 2019, o serviço foi transferido 
para um novo imóvel, mais amplo e 

totalmente reformado e adequado 
para atender às necessidades dos 
residentes. Atualmente, a casa conta 
com sete moradores e, com a mudança 
para o novo imóvel, a capacidade foi 
ampliada para dez residentes, que 
é o limite máximo preconizado pela 
legislação, permitindo a inclusão de 
mais três moradores. O atendimento 
é feito por uma equipe técnica 
que inclui cuidadores, auxiliares, 
psicóloga e terapeuta ocupacional, 
além da coordenadora da unidade. 

São oferecidos acompanhamento 
nutricional e alimentação balanceada, 

oficinas lúdicas, articulação com a 
rede de atendimento intersetorial, 
sobretudo a saúde, e atendimento 
socioassistencial. A metodologia 
de trabalho busca estimular a 
sociabilidade dos residentes e o 
retorno familiar, quando possível. 

Um destaque desse atendimento 
foi a inserção, em 2019, de dois 
residentes da casa no mercado 
de trabalho formal, reforçando o 
compromisso com a inclusão social 
dos usuários. Além disso, em 2018, 
o Governo Municipal conseguiu a 
aprovação e inserção no Programa 

Rede Cuidar, do Estado de Minas 
Gerais, quando recebeu o valor de  
R$ 30 mil, possibilitando a aquisição 
de equipamentos e bens permanentes 
para ampliações e melhorias 
habitacionais.

As crianças e os adolescentes, 
encaminhados pela Vara da Infância 
ou pelo Conselho Tutelar, sob medida 
protetiva e em situação de risco e 
vulnerabilidade social, sobretudo 
violações de direitos, recebem atenção 
especial da Prefeitura por meio do 
Serviço de Acolhimento Institucional. 

A moradia é em caráter provisório 
e excepcional e está localizada em 
duas unidades institucionais, cujos 
endereços não são divulgados, 
visando o sigilo e a proteção 
integral dos acolhidos. Os locais têm 
capacidade para abrigar 36 crianças 
e adolescentes e, atualmente, 28 
vagas estão preenchidas. Desde 
setembro de 2016, o serviço passou 
por adequações e reformulações, com 
várias conquistas para os usuários.

Em 2018, o Governo Municipal conseguiu a aprovação 
e inserção no Programa Rede Cuidar do Estado de 
Minas Gerais, quando recebeu R$ 60 mil, destinado 
a ampliações e melhorias habitacionais;
Realização de trabalho técnico de qualidade, 
desencadeando em diversas reintegrações familiares 
e adoções;
Garantia da continuidade de atendimento e proteção 
a dois jovens que completaram a maioridade no 
serviço, sendo um deles contemplado pelo aluguel 
social e, em seguida, inserido no mercado formal de 
trabalho, e o outro direcionado à Residência Inclusiva;
Regulamentação do Programa de Apadrinhamento 
Afetivo, via resolução conjunta do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e 
do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
Ministério Público e Judiciário;
Realização de roda de conversa com as famílias 

interessadas no Apadrinhamento Afetivo e fomento 
constante dessa prática com os cidadãos; 
Realização de atividades de férias e datas 
comemorativas continuadas (passeios, teatro, 
clube, zoológico, Parque Municipal e Parque das 
Mangabeiras, oficinas de culinária, dentre outros);
Aquisição de materiais lúdicos, equipamentos e bens 
permanentes, como livros, brinquedoteca, brinquedos, 
além de diversos móveis, eletrodomésticos e materiais 
de uso doméstico;
Ampliação do quadro de cuidadores e auxiliares com 
a contratação de mais quatro profissionais; 
Ampliação do quadro de motoristas para atendimento 
exclusivo das Unidades de Acolhimento;
Implantação e estruturação de salas de trabalho 
dentro das duas Unidades de Acolhimento, para 
possibilitar a aproximação da equipe técnica com os 
acolhidos, tornando o atendimento mais eficaz.

A gente vive e convive muito 
bem aqui. Nós somos uma 
família e se chegarem mais 
pessoas, nós acolhemos 
também. Eu saio, trabalho 
em uma farmácia, faço 
minhas coisas normalmente, 
pois aqui é a minha casa. 
Gostamos também de 
brincar, fazemos oficinas 
e gincana. Também temos 
responsabilidades e regras, 
que temos de cumprir. Somos 
especiais, mas somos muito 
bem tratados e acolhidos”

Robson Gomes Lopes, 
29 anos, 
morador da Residência 
Inclusiva

AnA lúCiA sAntAnA ferreirA, gAbrielA CArlA fernAnDes rezenDe, AmAnDA CAroline sAntos gregório, 
AnDré gomes lopes e robson gomes lopes, morADores DA resiDênCiA inClUsivA
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CONSELHOS ATUAM LADO A LADO DA PrEfEITUrA 
NA GArANTIA DE DIrEITOS

pARcERIAs

rEPASSES A INSTITUIÇÕES GArANTEM 
MAIS SErVIÇOS COM MAIS ACOLHIMENTO

O Governo Municipal atua com o repasse de 
valores a instituições que prestam atendimentos 
fundamentais à população nova-limense em 
situações de vulnerabilidade. 

É o caso do Projeto de Reintegração Social 
(Proreis) que, de forma provisória, atende adultos 
do sexo masculino e famílias em situação de rua 
e desabrigo por abandono, migração e ausência de 
residência ou pessoas em trânsito sem condições 

de autossustento. A Prefeitura repassa um valor de 
R$ 49 mil por mês e, de 2016 a 2019, a instituição 
atendeu 305 pessoas.

A Prefeitura também apoia, com o repasse 
da quantia mensal de R$ 80 mil, o do Lar dos 
Idosos. A instituição acolhe e garante proteção 
integral a pessoas idosas (com 60 anos ou mais) 
que não dispõem de condições de permanecer com 
a família, com vivência de situações de violência 

e negligência, em situação de rua e abandono, 
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 
Além disso, o governo acompanhou o processo que 
culminou com a inclusão da entidade no Programa 
Rede Cuidar do Estado, efetivando no repasse de  
R$ 30 mil à instituição. Desde 2016 é atendida uma 
média de 39 idosos por ano.

A Prefeitura conta com o trabalho de conselhos, 
que são parceiros fundamentais para viabilizar a 

participação popular e normatizar, acompanhar, 
fiscalizar e decidir sobre a Política de Assistência 

Social, com o objetivo de fazer valer os interesses 
da população.
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Conselho TuTelar 
Órgão municipal, criado junto ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 
instituído pela lei 8.069, em 1990. É 
encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. É possível realizar denúncias, 
anônimas ou não, através do Disque 100 ou 
na sede do conselho. Nova Lima possui dois 
conselhos, sendo um no centro e outro na 
região noroeste.

Conselho MuniCipal de 
políTiCas sobre drogas 
(CoMad)

Órgão responsável pela elaboração, 
articulação, implantação, acompanhamento 
e fiscalização da política municipal sobre 

drogas, em consonância com a política 
estadual. Orienta o dependente químico e/
ou familiar sobre instituições e órgãos que 
prestam atendimentos individualizados ou 
coletivos.

Conselho MuniCipal 
de assisTênCia soCial 
(CMas)

Tem como principais atribuições 
normatizar, acompanhar e fiscalizar o 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
com o objetivo de fazer valer os interesses 
da população, por meio da participação dos 
usuários da política de assistência social, 
na definição das prioridades e no controle 
social.

Conselho MuniCipal dos 
direiTos da Criança e do 
adolesCenTe (CMdCa)

Órgão que atua na formulação e controle 
de políticas públicas, registro das entidades 
de atendimento e gestão do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Conselho MuniCipal dos 
direiTos da Mulher

Tem o objetivo de garantir que todas 
as mulheres tenham os seus direitos 
respeitados, bem como sugerir e apresentar 
projetos e soluções visando  assegurar sua 
dignidade, além de fiscalizar a execução e 
a transparência das políticas públicas para 
as mulheres.

A prefeitUrA repAssA A qUAntiA mensAl De r$ 80 mil Ao lAr Dos iDosos
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DIREITOs DA cIDADAnIA

Por meio das coordenadorias, a 
Prefeitura atua na construção e no 

desenvolvimento das políticas com 
temáticas específicas que dialogam 

com os conselhos para tratar das 
pautas pertinentes, reforçando a 

atuação na defesa da igualdade de 
direitos para as minorias.

SETE COOrDENADOrIAS LEVAM MAIS qUALIDADE 
NA CrIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS 
PArA A DIVErSIDADE SExUAL

Ter a oportunidade de 
conhecer o trabalho da 
Coordenadoria da Diversidade 
Sexual me levou a ampliar o 
conhecimento e entendimento 
sobre a causa. Ajudou a 
respeitar a diversidade, trocar 
experiências com outras 
famílias e a ter mais união. 
No âmbito familiar melhorou 
o laço de amor, de amizade 
e atenção. Desejo que as 
pessoas também aprendam a 
respeitar as diferenças e que 
cresçam as oportunidades 
de eventos que auxiliem as 
famílias e os jovens”

Cristiane Patrocínio, 
moradora do Bairro Jardim 
Canadá, e o seu filho 
Rafael Patrocínio

Tem como objetivo elaborar 
políticas para promoção dos direitos 
da população de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT+).

Rodas de ConveRsa
Foram promovidas quatro edições 

do Rodas de Conversa, levando 
informações e discussões sobre o 
preconceito e a homofobia.

PRojeto 
ConsCientizaR

O projeto promoveu a discussão 
sobre as situações de preconceito e de 
discriminação. Em média, 700 alunos 
do ensino médio, de 14 a 18 anos, de 
escolas das redes estadual e privada de 
ensino da cidade participaram.

PRojeto nome soCial* 
Tem como objetivo divulgar o 

decreto 5.897/2014, que trata da 
inclusão e utilização do nome social, 
na Administração Pública Municipal, 
conscientizando os servidores públicos 
quanto à garantia de utilização, à 

aplicabilidade da medida e ao respeito à 
identidade de gênero e ao nome social; 
além disso, promover a divulgação 
da utilização do nome social a toda a 
população civil, por meio de material 
informativo nas mídias digitais da 
Prefeitura.

*Nome pelo qual pessoas transexuais, travestis 
ou qualquer outra identidade de gênero 
preferem ser chamadas cotidianamente, que 
não condiz com o nome oficialmente registrado 
e não reflete sua identidade de gênero.

mães que aColhem 
O projeto propõe estimular na 

sociedade debates relativos à causa, 
aos direitos e a garantia da cidadania 
das pessoas LGBT+, além de levar a 
reflexão da importância da família no 
acolhimento.

CiClos de FoRmação 
Ciclo informativo, oferecido aos 

servidores públicos municipais, para 
fomentar o debate sobre a importância 
de se combater o preconceito e a 
discriminação, levando mensagens de 
tolerância e respeito às pessoas LGBT+;

PRojeto 
ConsCientizaR 
CaRnaval 

Conscientização e debate junto 
aos jovens estudantes de Nova Lima 
sobre como se prevenir, as formas de 
contágio das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e as maneiras 
corretas de se utilizar preservativos, 
além de orientar quanto ao respeito ao 
outro, reforçando a campanha “Não é 
Não”.  Foram impactados 1.100 alunos 
das redes estadual e particular, com 
idades entre 14 e 19 anos.

PRojeto mulheR mãe 
nova-limense 

O projeto é desenvolvido todos os 
anos, no mês de maio, em referência 
ao Dia das Mães. Tem como objetivos 
valorizar e celebrar a maternidade 
em suas diferentes configurações; 
difundir a relevância do ser mãe e das 
interfaces do “cuidar” na sociedade e 
na família contemporânea e evidenciar 
a importância das políticas públicas 
por meio da vivência das mulheres.

projeto ConsCientizAr DebAteU As sitUAções De preConCeito e DisCriminAção Com AlUnos Do ensino méDio De esColAs DA CiDADe
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COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS PArA 
A IGUALDADE rACIAL

DIREITOs DA cIDADAnIA

Instrumento político, por meio do qual o 
Governo Municipal busca enfrentar o desafio 
de eliminar a secular desigualdade racial que 
afeta Nova Lima, em especial a população 
negra.

Preto Vez e Voz 
O Encontro “Preto Vez e Voz” é oriundo da 

demanda dos movimentos sociais locais que 
visam aproximação com o poder público. Entre 
2016 a 2019 foram realizadas sete edições com 
rodas de conversa, palestras e formações, com 
destaque para a prática da capoeira, por meio do 
projeto “Berimbau Vozeiro”, que aconteceu em 
2017, e em 2019 ganha novo nome, “Berimbau 
toca, canta e encanta.

tereza de Benguela
A Lei Municipal 2.472/14 instituiu o dia 

25 de julho como o Dia da Mulher negra nova-
limense e de Tereza de Benguela.  A data teve seu 
ponto alto em 2019, com o Festival Afro Tereza 
de Benguela, com alta adesão da população.

PoVos Ciganos
Em parceria com a secretaria de Habitação, 

a Universidade Federal de Minas Gerais e a 
Superintendência de Povos e Comunidades 
Tradicionais de Minas, a Prefeitura entregou 
a titulação de terreno, no Bairro Chácara 
Bom Retiro, onde três famílias ciganas 
residiam de forma irregular há mais de uma 
década, garantindo segurança e o senso de 
pertencimento dessas pessoas.

reatiVação do Conselho 
MuniCiPal de ProMoção da 
igualdade raCial (CoMPir)

Após três anos desativado, em 2019 foi 
concluída proposta de lei para reativação do 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial. A nova proposta prevê a criação do Fundo 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

saúde da PoPulação negra
Em 2017 foi feito o Seminário de Atenção à 

doença falciforme, para formar profissionais da 
saúde e educação quanto à atenção diferenciada 
aos portadores da doença.

As ações da Coordenadoria de Igualdade Racial têm sido importantes para 
dar visibilidade às pessoas negras, discutir sobre raça e racismo, além da 
importância das pessoas negras na construção de Nova Lima, resgatando um 
pouco da cultura e história dos negros, que formam 70% da população da 
cidade, e que foi se perdendo ao longo dos anos”

Kênia da Silva Elizeu, 
psicóloga e moradora do Bairro Cruzeiro  

ApresentAção Do festivAl Afro no teAtro mUniCipAl
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COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DAS PESSOAS COM DEfICIÊNCIA
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Assessora o poder público municipal na articulação e no fomento das 
políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência.

CapaCitações para  agentes Comunitários 
de saúde

Com o objetivo de levantar dados quantitativos e qualitativos sobre as 
pessoas com deficiência do município foi elaborado e executado, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, questionário aplicado pelos agentes 
comunitários de saúde (ACSs), que receberam capacitação específica. Mais 
de 120 ACSs receberam treinamento.

rodas de Conversa somaram mais de 300 
partiCipações

Desde 2017, foram realizadas sete edições de rodas de conversa, com 
relatos sobre o universo das pessoas com deficiência, provocando reflexões 
sobre os desafios, avanços e o encontro de singularidades relacionadas ao 
cotidiano desse público.

Blitz eduCativa
Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e 

Transportes Públicos foi promovido o Projeto Blitz Educativa para alertar 
pedestres, motoristas e motociclistas dos perigos do trânsito, além do 
respeito à sinalização e aos cuidados no trânsito, dando ênfase aos aspectos 
relacionados à pessoa com deficiência.

CiClo de deBates “protagonismo da 
pessoa Com defiCiênCia” reuniu mais de 100 
pessoas 

Em 2019 foi promovido o debate com o tema “Nada de Nós sem Nós”, 
abordando as vivências e experiências das pessoas com deficiência. O evento 
foi organizado a fim de garantir a participação das pessoas com deficiência. 
Para isso, a ação contou com intérprete de libras e teve a acessibilidade 
atitudinal como foco, uma vez que o mediador incluiu todos os públicos 
presentes, inclusive o grupo da deficiência visual. Mais de 100 pessoas 
participaram.

A Coordenadoria Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência é muito 
importante, pois, só de saber que a população tem um olhar voltado para nós, é 
uma grande conquista. Nas ações, percebo que muitas mães estão correndo atrás 
dos direitos de seus filhos deficientes e isso é muito bacana. Precisamos avançar 
muito ainda e nos mobilizar cada vez mais em busca de nossos direitos”

Maria Aparecida Perdigão, 
deficiente visual, moradora do Bairro Cabeceiras 

CiClo De DebAtes foi orgAnizADo pArA permitir A pArtiCipAção DAs pessoAs Com DefiCiênCiA

DIREITOs DA cIDADAnIA
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O Centro de Referência da 
Mulher é um equipamento da 
Política Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres. É 
um espaço de acompanhamento 
psicológico e social e de orientação 
e encaminhamento jurídico, que 
visa proporcionar rompimento com 
a situação de violência (sem ferir 
o seu direito à autodeterminação), 
contribuindo para o fortalecimento da 
mulher e o resgate de sua cidadania. 
Está vinculado à Coordenadoria de 
Políticas Públicas para Mulheres 
e, com ela, desenvolve atividades 
conjuntas. Além disto, realiza projetos 
permanentes:

A coordenadoria, criada em 2019, tem o papel 
de articular e auxiliar nas políticas públicas para 
a criança e o adolescente. O principal desafio é 
garantir os direitos desse público, seguindo as 

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que em 2019 comemora 29 anos.

A coordenadoria atuará, inicialmente, no 
fomento ao enfrentamento da exploração sexual 

da criança e do adolescente e ao trabalho infantil. 
Atuará, ainda, valorizando a primeira infância, 
combatendo a evasão escolar e fortalecendo a 
regularização do trabalho do adolescente.

A coordenadoria, também constituída em 2019, 
atuará sob três frentes principais: a articulação e 
o auxílio na proposição das políticas desenvolvidas 
no município, estabelecendo uma rede entre as 

secretarias e organizações da sociedade civil para 
fortalecer as ações de prevenção e sensibilização 
sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas; 
impedimento ou retardo do início do uso de 

drogas por meio de ações, campanhas, ciclos de 
debate, seminários e outras ações pertinentes; 
além da promoção e do fortalecimento do Conselho 
Municipal Antidrogas (Comad).

COOrDENADOrIA DE DIrEITOS DA CrIANÇA E DO ADOLESCENTE

CENTrO DE 
rEfErÊNCIA DA 

MULHEr

COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS SOBrE DrOGAS

Campanha Mulher Tome Partido; 
Dia Internacional da Mulher; 
Mulher / Mãe Nova-limense; 
Rodas de Conversa; 
Aniversário de criação da Lei Maria da Penha; 
Outubro Rosa; 
Projeto Mães que Acolhem, em parceria com o Comdim, 
Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual 
e o Centro de Referência da Mulher;
Comemoração do aniversário da Conquista do Voto 
Feminino;
Campanha “Não é Não”, no carnaval 

encontro com a rede de enfrentamento à 
violência contra as mulheres: reuniões bimestrais, 
organizadas pelo Centro de Referência da Mulher, 

com representantes da rede,  objetivando articular e 
aprimorar ações de atendimento e fortalecimento do 
trabalho, de acordo com pautas propostas pelo grupo; 
intercâmbio técnico com Centros de Referência da 
Mulher de outros municípios.

“diálogos com a saúde”: reuniões mensais 
realizadas pelo Centro de Referência da Mulher 
com profissionais e usuários das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), com vistas a debater questões 
relacionadas à violência contra a mulher e sua 
interface com a saúde.

16 dias de ativismo pelo Fim da Violência contra 
a mulher: ações públicas concentradas entre os dias 
25 de novembro e 10 de dezembro.

projeto mUlher-mãe novA-limense é reAlizADo toDos os Anos, no mês De mAio, em referênCiA Ao DiA DAs mães

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PArA MULHErES 

Promove a articulação e a transversalidade da política para as mulheres  
com as demais políticas públicas municipais

PrINCIPAIS AÇÕES DA COOrDENADOrIA
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COOrDENADOrIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PArA A JUVENTUDE

Responsável por articular e fomentar a elaboração 
de políticas públicas para o segmento juvenil municipal, 
compreendendo a faixa etária entre 15 e 29 anos. 

Reativação dos GRêmios 
estudantis

Após cerca de seis anos, a Coordenadoria da Juventude 
fomentou e auxiliou no processo de reativação dos grêmios 
estudantis na cidade, no início do governo, em 2016. Foram 
realizadas mudanças e melhorias, concluídas no início de 
2018, com quatro diretórios formados nas escolas estaduais 
Deniz Vale, Josefina Wanderley Azeredo, George Chalmers e 
João Felipe da Rocha (Polivalente). 

Atualmente, os grêmios funcionam com jovens lideranças 
estudantis à frente, elaborando projetos e executando 
atividades de interesse da juventude e da própria escola.  
Em 2019 há a pretensão de auxiliar na reativação e fundação 
de pelo menos mais quatro diretórios, contemplando também 
escolas particulares.

PRojeto tRibus Reuniu mais  
de 10 mil jovens 

Criado em 2018, o projeto esportivo cultural Tribus 
reuniu, ao longo do ano, mais de 10 mil jovens, com edições 
nos bairros Cristais, Honório Bicalho, José de Almeida, 
Cabeceiras, Centro e Matadouro. Nas ações culturais houve a 
apresentação de aproximadamente 120 jovens artistas locais, 
enquanto que nas atividades esportivas mais de 300 atletas 
participaram das competições. Também foram oferecidas 
ações sociais com serviços de testagem rápida de DSTs, 
aferição de pressão, campanhas de conscientização contra 
as drogas, gravidez não planejada, entre outros desafios da 
juventude.

voz da juventude
O Programa Voz da Juventude, criado em 2016 e aplicado 

nas escolas em 2017, realizou debates e discussões com jovens 
de idade entre 15 e 29 anos em escolas, instituições públicas, 
privadas, associações de bairro, ONGs e entidades do terceiro 
setor. O objetivo é buscar temas de interesse dos jovens e 
promover um espaço de discussão com acesso a diferentes 
pontos de vista sobre um mesmo assunto, proporcionando, 
também, outras atividades para a juventude. São abordados 
temas como o bullying, uso de drogas, doenças sexualmente 
transmissíveis, suicídio e a automutilação, emprego e renda, 
mercado de trabalho, Enem, dentre outros.

mês da juventude 
Em 2018, em comemoração ao Mês da Juventude, em 

agosto, foram realizadas diversas atividades, como a reativação 
do Conselho Municipal de Juventude; o Iº Encontro dos 
Grêmios Estudantis de Nova Lima; ações de conscientização 
sobre a história de Nova Lima com atividades nas escolas 
públicas da cidade; atividade voltada para a Juventude Cristã 
da cidade, com o tema Jovens Unidos pelo mesmo Propósito; 
excursões ao Parque Inhotim; e encerramento com a edição 
especial do projeto Tribus – Festival Cultural, evento que 
reuniu mais de 6 mil pessoas nos dois dias.

juntos Pela vida 
Em 2018, em parceria com a Faculdade UNI-BH, alunos 

do curso de psicologia, orientados por um professor tutor, 
realizaram um projeto pela busca da valorização da vida, em 
ação referente ao setembro amarelo, devido à alta incidência 
de casos graves relacionados à depressão, nas escolas da 
cidade.

As atividades da Coordenadoria 
da Juventude incentivam mais 
envolvimento dos jovens da 
cidade, tirando-os das drogas 
e da criminalidade e dando a 
oportunidade de vivenciar e 
participar das ações. A volta 
do Grêmio Estudantil para 
algumas escolas públicas 
estaduais de Nova Lima 
foi uma conquista muito 
importante para todos, pois, 
através dele, nós, alunos, 
lutamos por melhorias 
que beneficiam tanto a 
comunidade escolar como a 
sociedade, além de nos dar 
voz ativa e despertar interesse 
em participar dos eventos 
culturais, políticos e sociais””

Dara Gonçalves, 
ex-presidente do grêmio 
estudantil da Escola Estadual 
Josefina Wanderley Azeredo   

projeto tribUs ofereCeU AtiviDADes esportivAs e reUniU mAis De 10 mil jovens em eDições nos bAirros De novA limA
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sERVIçOs JURíDIcOs GRATUITOs

NAJ OfErECE ATENDIMENTOS GrATUITOS 
A fAMÍLIAS DE BAIxA rENDA

PrOCON PrESTA OrIENTAÇÕES GrATUITAS 
SOBrE DIrEITOS DO CONSUMIDOr

Em 2019, o Núcleo de Assistência 
Jurídica (NAJ) passou a fazer parte da 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Políticas Públicas, aprimorando 
o serviço prestado à população. 
A mudança torna mais ágil a 
interlocução com as coordenadorias 
e com os demais equipamentos 
públicos voltados ao atendimento de 
indivíduos e famílias mais vulneráveis. 
O NAJ presta atendimento gratuito às 
pessoas que não dispõem de recursos 

financeiros suficientes para seu 
sustento. 

A principal demanda por 
atendimentos vem de usuários que 
já são acompanhados pela política de 
assistência social e o setor executa, 
em média, 250 atendimentos por mês. 
O núcleo atua no âmbito do Direito de 
Família em casos de ação de divórcio, 
de guarda, alienação parental, ação 
de regulamentação de visitas, ação 
revisional de alimentos, cumprimento 

de sentença, adoção, investigação de 
paternidade, retificação de registro 
público, alvará judicial, dentre outros. 

O NAJ possui 5.140 processos 
cadastrados na Comarca de Nova 
Lima, sendo que, desse total, 1.267 
processos estão ativos atualmente. 
São processos em andamento, que 
estão sendo acompanhados pelo 
NAJ na 1a e 2a Varas Cíveis e Vara 
da Infância e Juventude da Comarca, 
sendo que 95% são processos de 

família. De setembro de 2016 a 
julho de 2019, o NAJ realizou 7.970 
atendimentos.

Quem precisa acionar a justiça 
nessas situações, mas não tem 
como arcar com os custos, pode 
solicitar o serviço, devendo residir 
no município por, pelo menos, dois 
anos e apresentar documentação que 
comprove os requisitos estabelecidos 
de pessoa hipossuficiente. 

O Procon, que também foi incorporado à 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas, é um órgão que atua em defesa dos 
direitos do consumidor e presta atendimento 
gratuito a pessoas que residem em Nova Lima. 
O setor recebe, em média, 230 casos por mês, 
sendo que em janeiro e dezembro esse número 
dobra. De setembro de 2016 até julho de 2019, 
foram realizados 9.605 atendimentos.

 As demandas dispõem das relações 
de consumo, como telefonia, empréstimos 
consignados, vendas casadas, compras, 
cancelamentos e revisões de contratos, 
protestos indevidos, mercadorias com defeito, 
atraso nas entregas, restituições indevidas, 
orientações jurídicas, emissões de certidões, 
dentre outras.

Para ingressar com um processo admi-

nistrativo, o consumidor deve compa-
recer pessoalmente até o órgão, levando 
documento de identificação estabelecido em 
lei. Dependendo da natureza da demanda é 
necessário levar o comprovante original da 
transação, como, por exemplo, comprovante 
de compra de uma mercadoria que não foi 
entregue ou fatura telefônica com erro de 
cobrança. 

Procurei o NAJ para lutar por 
um direito meu e, caso tivesse 
que pagar um advogado, 
teria que desembolsar mais 
de R$ 6 mil. Lá, eu soube 
que não precisaria pagar pelo 
serviço, devido ao salário 
que ganho, e me surpreendi 
com o atendimento, todos 
são muito profissionais e 
educados. O processo ainda 
está em andamento e, sempre 
que há alguma novidade, sou 
informado, algo que me dá 
segurança”

Eli Duarte, 
aposentado, morador  
do Bairro Vila Aparecida  
(José de Almeida)   

nAj e proCon ofereCem AtenDimentos jUríDiCos grAtUitos à popUlAção novA-limense
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MAIS INVESTIMENTOS NA qUALIfICAÇÃO 
DOS PrOfISSIONAIS DA ÁrEA SOCIAL

GEsTãO DO TRAbALHO

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas possui um setor de educação, baseado 
no Plano Municipal de Educação Permanente. Ele 
realiza ações educativas, de formação e capacitação 

dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) e Políticas Públicas. 

O objetivo é reformular as práticas alternativas 
para solução de problemas relacionados ao trabalho, 

o desenvolvimento de competências, valorização 
profissional e a melhoria dos serviços prestados aos 
usuários. Confira algumas ações realizadas desde 
2017:

Capacitação “Abuso sexual contra crianças e adolescentes: da identificação 
à intervenção” para os trabalhadores que atuam na média complexidade 
de Assistência Social;
Curso de atualização em Transferência de Renda sobre conceitos gerais 
e operacionalização de sistemas;
Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde houve a retomada 
das capacitações para os cuidadores e auxiliares de cuidadores, que 
exercem atividades nos Serviços de Acolhimento Institucional, no âmbito 
da Proteção Social Especial. Ao todo foram 12 turmas, com 48 horas de 
capacitação;
Realização do curso “Introdução à Política de Assistência Social” para 
capacitar novos conselheiros da Assistência Social;
Oferta do curso sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil/Terceiro Setor (Lei 13.019/14) e suas modificações e sobre a 
Legislação Municipal (Decreto Municipal nº 7 7.249, de 29/12/16) para 
auxiliar nas mudanças relacionadas às parcerias com entidades, técnicos 
e representantes das Organizações da Sociedade Civil; 
Visando aprimorar o acompanhamento das famílias e indivíduos e 
implantar as atividades coletivas no Programa de Acompanhamento 

Integral às Famílias foi realizado o curso “Atividades coletivas no Paif” 
para cerca de 30 técnicos, totalizando 60 horas aulas;
Em parceria com a Secretaria de Administração, 35 servidores, que atuam 
junto às coordenações e direções envolvidas diretamente nos processos 
de aquisição de bens e serviços, participaram do curso “Pesquisa de 
preços” sobre como realizar orçamentos;
17 funcionários do Centro de Referência de Proteção Social Básica 
participaram da capacitação “Bolsa Família e Cadastro Único: 
importância dos sistemas informacionais e da articulação das ações 
socioassistenciais nos municípios”, oferecida pela Associação Mineira 
dos Municípios (AMM);
Participação na capacitação sobre o Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil/Terceiro Setor, também oferecida pela AMM;
Participação na capacitação “Aprimoramento da gestão do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, em São Paulo;
Capacitação sobre primeiros socorros para cuidadores da Residência 
Inclusiva.

Estes cursos são muito proveitosos, pois, como trabalhamos com pessoas em diversas 
situações especiais, precisamos estar preparados para agir, por exemplo, em um caso de 
princípio de AVC ou convulsão, até mesmo sobre a importância da medicação na quantidade 
e horário certos. O que aprendemos com as capacitações tem nos servido muito”

Vicente de Paulo Vargas, 
educador da Residência Inclusiva   

serviDores qUe AtUAm nA resiDênCiA inClUsivA pArtiCipAm De CApACitAção sobre primeiros soCorros
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VIGILÂncIA sOcIOAssIsTEncIAL

MAIS PLANEJAMENTO ESTrATÉGICO 
DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em 2017, o Governo 
Municipal instituiu a Vigilância 
Socioassistencial na cidade, que 
atua como um setor de inteligência 
no planejamento estratégico, 

acompanhamento e monitoramento 
da Política de Assistência Social. 

Com essa iniciativa, o trabalho 
dos agentes públicos se torna 
mais qualificado e os resultados, 

mais adequados às expectativas 
e necessidades da população, 
sobretudo das pessoas em situação 
de vulnerabilidade e risco social. O 
setor conta com quatro técnicos, 

um assistente administrativo e um 
chefe de divisão e atua em diversas 
frentes:

Elaboração de todos os fluxos de trabalho da Política de Assistência 
Social (serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais) 
entre novembro de 2017 e o primeiro semestre de 2019;
Emissão e divulgação do primeiro Relatório Gerencial de 
monitoramento das ações do Sistema Único de Assistência Social, 
sendo prevista a emissão de mais dois relatórios referentes a 2019;
Emissão de estudos técnicos sobre a implantação de serviços e 
definição de metas de serviços junto ao governo federal (quatro 
estudos elaborados entre 2018 e 2019);

Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social (2019-2022), 
com investimento previsto superior a R$ 50 milhões em quatro 
anos;
Informatização das atividades dos técnicos do Sistema Único de 
Assistência Social, garantindo segurança, melhoria no atendimento 
à população e facilidade no acesso e compilação de dados para o 
planejamento de políticas públicas.

restAUrAnte popUlAr vAi AtenDer pessoAs enCAminhADAs pelA reDe soCioAssistenCiAl
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O qUE VEM POr AÍ: NOVA LIMA VAI GANHAr 
rESTAUrANTE POPULAr EM 2019

Mais um serviço será ofertado 
pelo Governo Municipal à população 
nova-limense que mais precisa: até 
o final de 2019, a cidade ganhará 
um restaurante popular com 
capacidade para ofertar até 200 

refeições, por turno, sendo café da 
manhã, almoço e jantar.

O local, previsto para funcionar 
de segunda a sábado, será instalado 
na área central de Nova Lima e 
atenderá os encaminhamentos 

feitos pela rede socioassistencial.
Pessoas em situação de rua 

não serão cobradas pelas refeições, 
enquanto que aquelas em situação 
de insegurança alimentar, ou 
seja, que não têm condições de 

acessar as refeições necessárias 
do dia, poderão utilizar o serviço 
do restaurante, nos três turnos, 
pagando R$ 1 pelo café, R$ 2 pelo 
almoço e R$ 2 pelo jantar.
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cOnTATOs

Secretaria Municipal de deSenvolviMento Social 
Rua Chalmers, 91, Centro 
Telefone: (31) 3542-5905
Horário de funcionamento: 8h às 18h

unidadeS do craS 

craS centro 
Rua Domingos Rodrigues, 199, Centro
Telefone: (31) 3547-4790  
Atendimento: 8h às 18h 

craS cruzeiro 
Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, 320, Cascalho  
Telefone: (31) 3542-5684 
Atendimento: 7h às 17h 

craS noroeSte 
Rua Heston, 50, Jardim Canadá 
Telefone: (31) 3581-3067  
Atendimento: 7h às 17h 

craS nordeSte 
Rua São João, 165, Honório Bicalho
Telefone: (31) 3542-3020 
Atendimento: 8h às 18h

centro de referência eSpecializado 
de aSSiStência Social (creaS) 
Rua Dr. Cássio Magnani, 525, Retiro (Bicame)
Telefone: (31) 3541-4383

eSpaço cidadania
Rua José Wanderley, 42, Centro
Telefone: (31) 3694-3319

BenefícioS eventuaiS e MunicipaiS 
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro 
Telefone: (31) 3541-4422 

paSSe eStudantil 
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro 
Telefone: (31) 3541-5906 

incluSão produtiva 
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro 
Telefone: (31) 3541–4898 

prograMaS de tranSferência de renda 
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro
Telefone: (31) 3541-9442 

Serviço de acolhiMento inStitucional 
Rua Chalmers, 91 – 5º andar, Centro
Telefone: (31) 3542-5904 
Horário de funcionamento: 8h às 18h

vigilância SocioaSSiStencial e MonitoraMento 
Rua Chalmers, 91 – 5º andar, Centro 
Telefone: (31) 3542-5905 
Horário de funcionamento: 7h às 19h

inStânciaS de controle Social 

conSelho Municipal de aSSiStência Social (cMaS) 
Rua Chalmers, 91, Centro
Telefone: (31) 3547-8499

conSelho Municipal doS direitoS da criança  
e do adoleScente (cMdca)
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro 
Telefone: (31) 3547-8499 

conSelho tutelar Sede 
Avenida Rio Branco, 106, Centro
Tel.: (31) 3581-8504 | Plantões aos fins de semana: (31) 98868-8041

conSelho tutelar noroeSte 
Rua Rainha Elizabeth, 260, Jardim Canadá
Tel.: (31) 3542-6012 | Plantões aos fins de semana: (31) 98835-1965

conSelho Municipal de políticaS SoBre drogaS (coMad)
Rua Chalmers, 91 – 4º andar, Centro
Telefone: (31) 3542-5905
Atendimento: primeira 5a feira do mês, das 14h às 17h

conSelho Municipal doS direitoS da Mulher (coMdiM)
Rua Antonino Fonseca Júnior, 88, Rosário
Telefone: (31) 3542-5918
Atendimento: 8h às 17h

departaMento de direitoS da cidadania – 
coordenadoriaS
Rua Professor Juvenal Souza Costa, 34, Olaria 
Telefone: (31) 3541-1300 – (31) 3541-7414 
Atendimento: 8h às 18h

núcleo de aSSiStência Jurídica (naJ) 
Rua Benedito Valadares, 69, sala 03, Bonfim 
Telefone: (31) 3542-5900
Atendimento: 8h às 18h

procon
Rua Benedito Valadares, 69, sala 04, - Bonfim 
Telefone: (31) 3541-2999/ 3541-1708
Atendimento: 8h às 18h

CONfIrA OS CONTATOS DOS SErVIÇOS 
PrESTADOS PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

*OS ATENDIMENTO SÃO rEALIZADOS DE SEGUNDA A SExTA-fEIrA


