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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Confira a cobertura do Saint 
George’s Day, com a Feira 
Gastronômica do Imigrante
e o City Tour

Semáforos da Avenida José Bernardo 
de Barros serão substituídos por novos 
equipamentos de alta performance

Escolas recebem novo mobiliário 
para substituir grande parte 
dos equipamentos que estavam 
sucateados
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Saúde avança com descentralização 
dos serviços prestados para 
a população, ampliação dos 
atendimentos, foco no trabalho 
preventivo e construção de novas 

unidades
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inveStir em Saúde 
é valorizar nossa 
gente

Ao longo desses 19 meses à frente da Administração 
Municipal, encaramos diversos desafios na tentativa de 
reorganizá-la. Dentre as áreas que mais careciam de esforços 
imediatos, a saúde apresentava um cenário caótico e 
preocupante, com falta de medicamentos e fila de espera por 
exames que chegava até cinco anos.

O caminho para reverter esse quadro foi trilhado dia após 
dia, afinal a saúde não pode esperar. Neste sentido, zeramos 
a demanda reprimida por exames laboratoriais; ampliamos 
o repasse de subvenção para a Fundação Hospitalar Nossa 
Senhora de Lourdes; atingimos 100% da cobertura vacinal 
contra a febre amarela; e demos um salto no número de 
consultas e exames especializados, com o credenciamento de 
clínicas e hospitais, reduzindo a fila de espera em 46,4%.

Para 2018, as expectativas são ainda melhores. Vamos 
investir mais de R$ 127 milhões na saúde. Ao hospital, serão 
repassados R$ 16 milhões nesse ano, possibilitando o aumento 
de leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) e a aquisição 
de mais dez máquinas de hemodiálise. Soma-se a esse 
investimento outros R$ 10 milhões que o hospital receberá 
diretamente do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 
Programação Pactuada Integrada.

Sempre que tomamos medidas de austeridade e controle, 
temos o compromisso de reorganizar a gestão municipal. 
Nosso objetivo é possibilitar investimentos nas áreas que mais 
precisam. Nosso compromisso é garantir mais qualidade de 
vida para a população.

Vitor Penido
Prefeito

Para 2018, aS exPeCtativaS 
São ainDa melhoreS. vamoS 
inveStir maiS De r$ 127 
milhõeS na SaúDe

Fale com
a ouvidoria!
A Ouvidoria Municipal é um 
importante canal entre a Prefeitura 
e o cidadão para que os moradores 
possam registrar manifestações, 
reclamações, denúncias, sugestões 
e tirar dúvidas sobre os serviços 
prestados pela Administração. Os 
cidadãos interessados podem fazer 
sua manifestação presencialmente 
na sede da Ouvidoria, localizada na 
Rua Scott, nº 69 A – Centro, das 8h 
às 17h; pelos telefones 3542-5938 e 
3542-5980 ou e-mail: ouvidoria@pnl.
mg.gov.br.

participe ativamente da  
reconstrução de nova Lima!

Desenvolvimento SocialEditorial

banho de amor
leva solidariedade e
cidadania à população 
em situação de rua

Quantas vezes se veem pessoas 
em situação de rua e sua presença 
é ignorada? Às vezes, não são 
vistas como pessoas que possuem 
necessidades básicas e condições 
dignas para viver. São seres 
humanos que precisam comer, 
dormir, ter acesso a hospitais, 
segurança e compreensão da 
sociedade que ignora ou se sente 
incomodada com a presença da 
pessoa em situação de rua nos 
espaços públicos.

Pela primeira vez na cidade, 
a Prefeitura realiza, no dia 5 de 

maio, uma ação em parceria com 
o projeto Banho de Amor, que 
consiste em levar um banheiro 
itinerante às praças para oferecer 
condições básicas de higiene, 
melhorar o bem-estar e a saúde 
da pessoa em situação de rua.

O objetivo é trazer mais 
autoestima para esse público 
e,  também, conscientizar toda a 
comunidade, para que se possa 
não somente ver, mas realmente 
enxergá-los como seres humanos.
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Publicação da Prefeitura de nova lima 3

Fazenda

iPtu: pagamento começa em junho 

nova lima tem mudanças
na arrecadação de iSS 

Plantão iptu

O Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) começa a ser pago 
somente no mês de junho, quando 
serão cobradas a cota única e a 
primeira parcela, para quem for 
dividir o pagamento, que poderá ser 
feito em até seis vezes. 

Até o momento, está suspensa 
pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais (TJMG) a cobrança 
da correção da Planta Genérica 
Venal com base na Lei 2.618 de 29 
de dezembro de 2017, aprovada pela 
Câmara Municipal, portanto, as guias 
serão enviadas ao contribuinte sem a 
adição do valor proposto pelo Governo 
Municipal e aprovado pela Câmara 
dos Vereadores. Caso o TJMG decida 
em favor do aumento, a diferença 
será cobrada posteriormente do 
contribuinte.

O valor da parcela mínima do 
IPTU é de R$ 30,00. Se o pagamento 
for feito à vista, até a data do 
vencimento (11/6), o desconto será 

de 3% sobre o valor do imposto. 
Quem solicitar revisões 

de lançamentos deverá fazer 
requerimento e abrir processo 
administrativo até 30 dias após 
o vencimento da cota única ou 1a 
parcela (11/6). Se esse processo for 
feito a partir do dia 12 de julho, as 
alterações cadastrais para fins de 
calculo só serão lançadas no próximo 
ano e, se estiverem em atraso na 
data da abertura, com acréscimos 
(atualização monetária, multa e juros 
de mora).

Para se adequar às mudanças de 
regras do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), trazidas 
pela Lei Complementar 157 de 29 de 
dezembro de 2016, o município tem 
agora uma lei que fez as adaptações 
sobre o imposto. As mudanças 
determinadas pela Lei Federal se 
tornaram aplicáveis a partir de 1º 
de janeiro deste ano. Por isso, Nova 
Lima teve de se adaptar.

Dentre as principais alterações 
da Lei Federal estão a inclusão de 
novos subitens a itens já existentes 
para tributação, sobre os quais o 
município pode adotar alíquotas 
entre o mínimo de 2% e o máximo 
de 5%.

 
Aproveitando o aprimoramento 

da Lei Municipal, também foi 
instituída a possibilidade do Regime 

Especial (emissão de uma nota fiscal 
mensal, em casos de atividades como 
hotéis, estacionamentos, lava a jato e 
outros, sem alteração de tributação), 
para facilitar a escrituração de 
empresas e empreendedores, 
sem prejuízo para o município e 
contribuintes.

Para facilitar o esclarecimento de dúvidas e 
informações adicionais, o Plantão Especial do IPTU 
será no período de 14 de maio a 11 de junho de 
2018, das 8h30 às 17h, nos seguintes locais:

• Sede:
Hall da Prefeitura: Praça Bernardino
de Lima, 80, Centro - (31) 3541-4340,
3541-4346, 3541-4338 e 3541-4341

• Regional noRdeSte:
Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358, 
Honório Bicalho - (31) 3547-5040

• Regional noRoeSte:
Rua Kenon, 119, Jardim Canadá
(31) 3581-1982 e 3581-8523

• Unidade Vila da SeRRa:
Avenida Oscar Niemeyer, 1465, Vila da Serra
(31) 3262-1714

Vencimento 
IptU
Cota única: 11/6/2018

Pagamento parcelado:
1a parcela: 11/6
2a parcela: 10/7
3a parcela: 10/8
4a parcela: 10/9
5a parcela: 10/10
6a parcela: 12/11
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deSconto eSPecial e iSenção – O pedido de desconto 
especial deverá ser requerido pelo contribuinte por meio de 
processo administrativo até a data do vencimento da cota única 
(11/6). Se for concedido nos termos da lei, o desconto será 
lançado e deduzido o valor eventualmente pago pelo cidadão. 
isso vale para pessoas com idade igual ou acima de 60 anos até 
a data da geração do iPtu, ou seja, 1º de janeiro do exercício 
corrente, dentre outros (acesse www.novalima.mg.gov.br e 
confira todos os critérios de isenção). caso seja concedida a 
isenção, uma nova guia será expedida com o benefício.

Adequação da legislação municipal atende às alterações determinadas pela Lei Federal Complementar 157

InFORMAçõES: 
Unidade vila da Serra:
(31) 3262-1714
Unidade Jardim Canadá:
(31) 3581-1982 / 3987 /
(31) 3542-4501
Departamento de rendas
mobiliárias (DPrm):
3541-4345 / 4344 / 3542-5901
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Escolas
emFoco

O informativo A Cidade apresenta o 
trabalho realizado nas escolas da rede 
municipal, que esbanjam criatividade e 
descontração no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças 
nova-limenses.

novoS eStagiárioS começam
atividades na educação

BiBlioteca da e. m. ruBem
costa lima é revitalizada

A rede municipal de ensino 
conta agora com 177 estagiários de 
magistério e pedagogia aprovados 
no processo seletivo feitos em 
2017 e 2018. Os estudantes serão 
encaminhados para as escolas, de 
acordo com a demanda. 

O objetivo é abrir espaço para 
que esses estudantes possam 
adquirir novas experiências, 
utilizando a prática do estágio para 
fortalecer a formação profissional. 
Além disso, a chegada desses 
estagiários amplia o quadro de 
apoio nas escolas, trazendo maior 
qualidade educacional. O estágio 
tem duração de um ano, podendo 
ser prorrogado para mais dois.

O processo de revitalização 
da biblioteca da Escola Municipal 
Rubem Costa Lima foi finalizado 
e ela está pronta para receber os 
alunos. As mudanças tiveram início 
em fevereiro, com a pintura do local 
e nova disponibilização do mobiliário 

para melhorar a circulação dos alunos 
e docentes. Além disso, o acervo foi 
recuperado, catalogado e classificado 
de acordo com o gênero. 

Atualmente, a biblioteca da E. M. 
Rubem Costa Lima conta com 600 

exemplares divididos entre literatura, 
didáticos, pesquisa e recortes. O espaço 
é utilizado por alunos e professores, 
mas a expectativa é ampliar esse 
acesso para a comunidade local.

Educação

no total, 177 estudantes estão atuando nas escolas após passarem por processo seletivo

a estagiária valquíria martins de oliveira, aluna do 4º período de Pedagogia, em 
atividade com os alunos do maternal 1b, turma do Sapinho, da creche menino Jesus

A brincadeira da pintura sem sujeira, 
realizada na Creche Lar da Esperança, 
além de muito divertida, desperta 
outras experiências sensoriais na 
criança.

os alunos da e. m. david finlay, do 
2º período, usam a tecnologia para 
aprender matemática.

no dia 29 de março, a e. m. vera 
Wanderley dias comemorou 40 anos 
com culto ecumênico, leitura da 
história da escola e da professora 
homenageada com o nome da 
instituição.

o caic recebeu, no projeto literatura 
Cantada, o cantor e compositor 
nova-limense Jader de Souza.

As crianças do Centro de Educação 
infantil maria de lourdes Scoralick 
Serretti conheceram a planta 
urucum e experimentaram uma 
técnica alimentar indígena em 
comemoração ao Dia do Índio.
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127 equiPamentoS novoS
para as escolas

as compras não param por aí

novos eQuipamentos

Educação

mobiliário sucateado é substituído para atender os alunos da rede municipal de ensino

tânia Mara Fernandes,
diretora da Escola José Brasil Dias

após um longo tempo, os equipamentos da 
cozinha estão passando por uma avaliação, 
seguida de manutenção ou substituição imediata. 
nossa escola recebeu uma geladeira industrial e 
um balcão térmico, o que resultou em melhores 
condições de acondicionamento de gêneros 
alimentícios. Dessa forma, atendemos aos 
requisitos da equipe de nutrição, além de garantir 
a conservação adequada dos alimentos utilizados 
na preparação da merenda escolar

As escolas municipais de 
Nova Lima estão recebendo 
equipamentos novos e de alta 
qualidade como geladeira 
industrial, freezer, lixeiras, balcão 
térmico, balanças e utensílios 

de cozinha. Além disso, foram 
adquiridos novos uniformes para 
as serventes e os zeladores.

O novo mobiliário vem para 
substituir grande parte dos 

equipamentos que estavam 
estragados, enferrujados e com 
impossibilidade de uso, tendo 
em vista que os mesmos não são 
trocados há 11 anos. É, ainda, 
uma forma de atender melhor os 

alunos e, também, os profissionais 
que trabalham diretamente com 
os equipamentos. 

A Prefeitura também iniciou, 
neste mês de abril, o processo 
licitatório para aquisição de fogão 
industrial, liquidificador, ventilador, 
extrator de suco, máquina de lavar, 
tanquinho, bebedouro, telefone 

e outros materiais que estão 
com uso comprometido. Serão 
adquiridos, ainda, Equipamentos 
de Segurança Individual (EPI) para 
os funcionários que atuam nas 
escolas.

depois

depois

antes

antes

16 balcões térmicos
48 balanças

26 geladeira
27 freezers
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A Guarda Civil Municipal (GMC) 
tem realizado uma série de ações 
voltadas para a segurança e o trânsito 
na cidade. Na região do Vila da 
Serra, está planejada uma ação para 
minimizar os problemas de fluidez no 
trânsito próximo à Trincheira das Seis 
Pistas.

Nos horários de pico, durante 
as operações da GMC, sobretudo no 
início da manhã e no final da tarde, 
os motoristas que descerem a Rua 
Ministro Orozimbo Nonato deverão 
seguir pela rodovia MG-030 e retornar 
no acesso ao Vila Castela, antes de se 

dirigirem à Alameda Oscar Niemeyer 
ou a Belo Horizonte. A medida visa 
reduzir as retenções de veículos e 
funciona em caráter experimental, 
até que as intervenções previstas 
para o local sejam implementadas.

Outra ação realizada é a 
instalação de um ponto base da 
Guarda Municipal, com motocicleta 
e viatura, na Unidade Vila da Serra, 
próximo à Conexão Aeroporto. Trata-
se de uma medida preventiva que 
facilitará a fiscalização do trânsito e o 
patrulhamento de pontos específicos 
da região.

A cada 15 dias, equipes 
da Vigilância e Saúde 
vistoriam o pátio para 
identificar possíveis 
focos do mosquito Aedes 
aegypti. A ação consiste 
em aplicar larvicida, 
recolher as larvas para 
análise e, quando o 
resultado é positivo, ocorre 
a dedetização no local.

A Prefeitura e o Departamento de 
Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG), 
através da Circunscrição Regional do 
Trânsito (Ciretran), trabalham numa 
força-tarefa para a identificação dos 
veículos que se encontram no Pátio 
de Apreensão.

Esse trabalho integrado, que 
envolve policiais civis, guardas 
municipais, vigias e outros servidores 

públicos, é feito por meio de fotos 
e reconhecimento dos números dos 
chassis, que comporão as pastas de 
cada veículo.

Concluída essa etapa de auditoria, 
será realizado o leilão de motos, 
automóveis e sucatas ou a devida 
destinação dos mesmos, a critério 
do Detran. O Governo Municipal está 
determinado a desativar o Pátio de 

Apreensão de Veículos de maneira 
definitiva.

Até que o fechamento completo 
seja finalizado, a Prefeitura mantém 
o monitoramento permanente no 
local, efetuado por meio de vigias, 
guardas civis municipais e sistema 
eletrônico de vigilância.

guarda municipal intenSiFica
açõeS no vila da Serra

Força-tareFa no Pátio de aPreenSão

comBate
ao aeDeS 
aeGyPti

Região recebe ponto base, maior patrulhamento e reordenamento do trânsito

Identificação completa de motos, carros e sucatas permitirá a realização de leilão
ou transferência para outro local

Segurança

motocicletas integram o primeiro lote de veículos em fase de identificação

Reorganização da circulação de veículos na Trincheira das Seis Pistas reduzirá 
retenções nas vias de acesso
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preFeitura economiza r$ 800 mil
com a coleta de lixo

preFeitura recuPera via de aceSSo 
ao mingu e mina d’água

obras

Contrato vigente proporciona redução de custos aos cofres públicos

Contrato vigente proporciona redução de custos aos cofres públicos

Em mais um esforço de reduzir 
os custos dos serviços contratados 
para atender os nova-limenses, 
sem causar prejuízo à qualidade do 
trabalho, a Prefeitura alcançou outro 
resultado importante.

A partir de um novo contrato, o 
preço da tonelada do lixo domiciliar 
coletada no município teve uma 

redução de 48%, passando de
R$ 223,49, em 2016, para R$ 115,87, 
neste ano.

Se comparado ao mesmo período 
dos anos anteriores, o Governo 
Municipal já economizou mais de R$ 
800 mil apenas no primeiro trimestre 
de 2018, ao passo que a quantidade 
de lixo domiciliar coletado aumentou. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e 
março deste ano, foram recolhidas 
7,5 mil toneladas, número superior 
às 6,9 mil toneladas de 2017 e 7,2 
mil toneladas de 2016.

O Controle de Coleta do Lixo 
Domiciliar, realizado pela Prefeitura, 
apontava aumentos sucessivos nos 
preços da tonelada recolhida desde 

2013. O valor negociado para 2018, 
no entanto, é o menor pago pela 
Administração Municipal nos últimos 
cinco anos.

O Governo Municipal realiza 
mais um trabalho de requalificação 
urbana, desta vez, na Rua Augusto 
Bernardino, que dá acesso aos bairros 
Mingu e Mina D’água.

Os serviços de fresagem, 
recapeamento e sinalização horizontal 
são executados em aproximadamente 
2,5 km de extensão, que vai desde a 
Rua Madre Teresa, próximo ao Pátio 
de Obras da Prefeitura, até a MG-
437, estrada que liga os municípios 
de Nova Lima e Sabará.

Toda a parte danificada da 
rua é retirada e passa pela devida 
preparação antes de receber a nova 
camada de asfalto. As intervenções 
são fundamentais para oferecer 
mais segurança e comodidade aos 
motoristas que circulam pelo local.
A previsão é de que os trabalhos 
sejam concluídos em maio.

Iniciados em abril, trabalhos na Rua Augusto 
Bernardino prosseguem até maio

valor da tonelada de lixo domiciliar coletada hoje é 52% do preço cobrado em 2016

preço da tonelada
do lixo domiciliar
coletada:

toneladas
recolhidas no
1º trimestre:

r$ 223,49 (2016)
r$ 115,87 (2018)

6.168,07 ton (2013)

6.412,42 ton (2014)

6.881,72 ton (2015)

7.225,69 ton (2016)

6.904,88 ton (2017)

7.566,35 ton (2018)

Segurança
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Garantir segurança e fluidez 
ao trânsito num trecho de grande 
tráfego da MG-030 é um dos 
objetivos da Prefeitura que estuda, 
junto ao Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais (DEER/MG), a realização de um 
convênio para municipalizar o trecho 
compreendido entre o quilômetro 10 

e 14 da rodovia (entre a linha férrea 
e a Academia Mineira de Tênis), com 
extensão total de 4 km.

A municipalização faz-se 
necessária para que a Prefeitura 
possa promover obras essenciais 
como a instalação de semáforos na 
rodovia, mudanças no sentido de 

Com o propósito de ordenar o 
trânsito e minimizar os transtornos 
causados pelo aumento progressivo da 
frota de veículos, está em andamento 
um projeto para modernizar o atual 
dispositivo semafórico de Nova 
Lima.  O novo sistema visa garantir 
a fluidez e a segurança necessária 
com equipamentos modernos 
microprocessados que serão 
instalados no encontro da Avenida 
José Bernardo de Barros com as ruas 
Benedito Valadares, Rezende e Diniz 
Barbosa.

Atualmente, os semáforos 
localizados nesses cruzamentos da 
área central encontram-se desativados 
por serem obsoletos e não atenderem 
às reais necessidades dos usuários, 
especialmente dos pedestres. Há mais 

de sete anos, esses equipamentos 
tiveram sua produção descontinuada, 
o que torna a manutenção difícil, 
mais onerosa e não oferece requisitos 
básicos para uma eficiente gestão do 
trânsito, inclusive sem uma expansão 
tecnológica.

O novo sistema contará com 
equipamentos de alta performance 
e governança remota, possibilitando 
inúmeras programações semafóricas 
onde os tempos poderão ser 
executados levando-se em conta, por 
exemplo, cálculos e dimensionamento 
do volume de veículos em um 
determinado período do dia ou 
mesmo uma programação executada 
com base em sensores que regulam 
os tempos pelo volume de veículos em 
tempo real ao longo do dia.

Com a possível municipalização do trecho da MG-030, a Prefeitura 
realizará intervenções na interseção da trincheira das Seis Pistas com 
a MG-030, a Alameda Oscar Niemeyer e a Rua Ministro Orozimbo 
Nonato. Na interseção com a Rua Ministro Orozimbo Nonato será 
implantado um projeto moderno de sinalização semafórica. A 
proposta é que motoristas que descem a rua com destino à Belo 
Horizonte ou à Alameda Oscar Niemeyer não atravessem a trincheira 
e tenham mais facilidade no trânsito. Para realizar as intervenções, o 
Governo Municipal se reuniu e conta com o apoio da Associação dos 
Empreendedores do Vila da Serra, Vale do Sereno e entorno, propondo 
a gestão compartilhada.  

municiPalização da mg-030

BonFim contará com
SemáForoS modernoS e inteligentes

intervenções iniciais 

Prefeitura e deer estudam a possibilidade de municipalizar 4 km da rodovia

Projeto prevê a requalificação do sistema semafórico nos cruzamentos
da avenida José bernardo de barros e das ruas benedito valadares, rezende e diniz barbosa

Planejamento

Trânsito

algumas interseções, modernização 
da iluminação no local e sinalização 
– o que seria impossibilitado com o 
estado sendo detentor desse trecho. 

Para isso, a Prefeitura já 
conta com um projeto executivo de 
engenharia de tráfego com o objetivo 
de trazer modernidade e amenizar os 
gargalos do trânsito na região.

Essas e outras propostas serão 
implantadas com a conclusão do 
Plano de Mobilidade Urbana que 
está em fase final de elaboração 

e que ordenará as ações a médio e 
longo prazo, com foco no trânsito, 
acessibilidade e integração dos 
diferentes modos de transporte.
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pARA A SAÚDE EM 2018
MAIS DE R$ 127 MILhõES

ESpECIAL
SAÚDE

• Aumento de cerca de 20% no número de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde
14 ubSs com prontuário Eletrônico do Cidadão
• 100% de cobertura do núcleo de Apoio à Saúde da Família nas comunidades
• 32.761 exames realizados por mês
• 18 milhões de unidades de medicamentos distribuídas por ano
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Especial Saúde

O ano de 2018 representa um 
novo momento para a saúde de 
Nova Lima. Isso porque a Prefeitura 
investirá R$ 127,251 milhões na 
área – o que representa 24,1% 
da arrecadação total estimada. 
Os resultados positivos somente 
foram possíveis com as ações 
que a Administração Municipal 
implementou ao assumir a 
Prefeitura no fim de 2016. 

Dentre as mudanças urgentes 
efetivadas estão a informatização 
do agendamento de consultas, 
o fim da fila de espera para a 
realização de exames laboratoriais, 
a otimização das consultas 
especializadas e a ampliação 
da oferta de procedimentos 
especializados e cirúrgicos 
em parceria com a Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de 
Lourdes e outras redes de saúde 
conveniadas.

Resultados compRovados!
• Cerca de 20% de aumento no número de atendimentos nas Unidades
  Básicas de Saúde
• Ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família
  devido à implantação de novas equipes de Saúde da Família
  nas UBSs, Água Limpa, Retiro e Nova Suíça 
• 14 UBSs com Prontuário Eletrônico do Cidadão 
• Testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C e de gravidez
  nas UBSs
• 100% de cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)
  nas comunidades
• Novas salas de vacina nas UBSs Nova Suíça e Jardim Canadá.
• Reabertura do consultório odontológico da Escola Municipal Emília
  de Lima que ocorrerá no mês de maio 
• Retomada da oferta de próteses odontológicas
• 32.761 exames realizados por mês, em 2017, – aumento de 26% na
  média mensal de exames laboratoriais realizados em 2016 
• Inclusão de farmacêutico em todo o horário de funcionamento das
  farmácias e horário integral na farmácia municipal, que também abre
  aos sábados
• Eliminação da demanda reprimida de raios X
• Ampliação da cobertura vacinal do município
• 18 milhões de unidades de medicamentos distribuídos
• Eliminação de demanda reprimida de várias consultas especializadas
  e redução do tempo de espera
• Redução do tempo de espera por vários exames de imagem e
  alguns tipos de cirurgias

mais de r$ 127 milhõeS
investidos na saúde

total de cirurgias
2016

720
2017

1.015

Demandas reprimidas e tempo de espera reduzidos, reestruturação dos programas e ampliação dos
recursos para a área promovem uma transformação nos serviços de saúde oferecidos para a população

12.500

7.500

10.000

5.000

2.500

0

2016 2017 2018

CONSULTAS REALIZADAS COM ESPECIALISTAS
*comparativo dos primeiros trimestres 

8.578
10.293 10.347

350

450

250

150

0

2016 2017 2018

CIRURGIAS REALIZADAS
*comparativo dos primeiros trimestres 

163 191

334
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Com a campanha de vacinação 
contra a febre amarela, realizada 
pela Prefeitura, foi possível também 
colocar em dia o cartão de vacinas 
das pessoas. Além disso, uma 
massiva campanha de comunicação 
contribuiu para alertar a população 
sobre a doença. 

Em 2017, foram aplicadas 
23.480 doses de vacina contra febre 
amarela e, neste ano, até o fim de 
março, foram aplicadas 17.804.

 
Com esse resultado, a cobertura 

vacinal contra a febre amarela em 
Nova Lima é, atualmente, de 100%. 

Mesmo atingindo a cobertura 
ideal, as ações de intensificação 
permanecem com atividades em 
parcerias com empresas e visitas 
em domicílios, especialmente, em 
zonas rurais.

Especial Saúde

A saúde pública em Nova Lima 
ganha mais investimentos. O Governo 
Municipal aumentou o repasse de 
verba para o Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes. Pela Lei Orçamentária 
Anual (LOA/2018), foi aprovada uma 
subvenção no valor de R$ 16 milhões 
neste ano. 

Com o hospital, o gasto em 2017 
foi de R$ 11,7 milhões em subvenção 
e credenciamento hospitalar. Para 
esse ano, o Governo Municipal 
aumentou o valor da subvenção para 
R$ 16 milhões; e, até o momento, 
já foram gastos R$ 250 mil em 
credenciamento. Além disso, com os 
recursos da Prefeitura, o hospital 
vai adquirir mais dez máquinas de 
hemodiálise e quatro leitos de CTI. 
Com as novas máquinas toda a 
demanda de Nova Lima será atendida 
(sem necessidade de ir para Belo 
Horizonte).

Soma-se a esses investimentos 
da Prefeitura, mais R$ 10 milhões 
que o hospital recebe diretamente 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
por meio da Programação Pactuada 
Integrada. Com mais esse recurso, a 
Prefeitura espera zerar a demanda 
reprimida de cirurgias eletivas do 
SUS, reduzindo o tempo de espera 
pelos procedimentos.

mais 4 leitos no cti e 10 novaS máquinaS
de hemodiáliSe com recursos da preFeitura

nova lima com 100% de cobertura
vacinal contra a FeBre amarela

Publicação da Prefeitura de nova lima 11

com aumento do repasse em 2018, na ordem de r$ 16 milhões, Prefeitura garante melhorias
na fundação Hospitalar nossa Senhora de lourdes

Com mais recursos, o 
hospital otimizará
o  atendimento à
população: 

• 4 novos leitos no Centro 
de Tratamento Intensivo 
(cti);

• 10 novas máquinas
de hemodiálise atenderão 
a toda demanda de nova 
lima; 

• ampliação do atendimento 
de fisioterapia; 

• Criação de um 
Centro de Cardiologia, 
com ecocardiograma, 
eletrocardiograma, teste 
ergométrico, monitorização 
Ambulatorial da Pressão 
arterial (mapa) e monitor 
Holter.

Em 2017, a Prefeitura repassou
R$ 11,7 milhões em subvenção para o 
hospital. Para esse ano, o recurso foi
ampliado e chega a r$ 16,25 milhões

maiS SaúDe 
Para nova lima

DOSES ApLICADAS DE 
tODAS AS VACInAS

  42.203 em 2016
  82.182 em 2017
*39.840 em 2018   

*Apenas no primeiro trimestre 
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A Prefeitura avança nas ações 
de vigilância, prevenção e controle 
de agravos, prioritariamente 
com ações de promoção à saúde, 
monitoramento de doenças,  
atividades sanitárias programáticas,  

vigilância em saúde ambiental, 
análise de perfis demográficos e 
epidemiológicos, proposição de 
medidas de controle, vacinação, 
dentre outros.

As ações concentram-se no 
controle de bens, produtos e serviços 
que oferecem riscos à saúde 
da população, como alimentos, 
produtos de limpeza, cosméticos 
e medicamentos. Também são 
fiscalizados serviços de interesse 
da saúde, como escolas, hospitais, 
clubes, academias, parques e centros 
comerciais e, ainda, inspecionam os 
processos produtivos que podem 
pôr em riscos e causar danos ao 
trabalhador e ao meio ambiente.

Em 2017, foram vistoriados 
898 de 1.558 estabelecimentos de 
interesse à saúde e 247 dos 437 
espaços de saúde cadastrados 
no serviço. Isso representa 
uma cobertura de 57,39%. 
No primeiro trimestre 2018, as 
vistorias dos estabelecimentos de 
interesse à saúde tiveram aumento 
de 129,47% e os cadastrados, 
579,17%.

A Prefeitura realiza ações de 
controle de vetores no âmbito das 
Diretrizes Nacionais de Controle da 
dengue, chikungunya e zika vírus. 
Para controle efetivo de focos do 
Aedes aegypti, são realizadas visitas 
domiciliares com eliminação de 
criadouros, aplicação de larvicidas 

e orientações quanto às ações de 
prevenção e combate.

São realizadas, ainda, 
quinzenalmente, vistorias em 
locais classificados como pontos 
estratégicos em virtude da 
condição que o imóvel apresenta de 

concentração de possíveis criadouros 
do Aedes aegypti. Vale ressaltar que, 
somente nesses primeiros meses 
de 2018, 15 mil imóveis foram 
encontrados fechados e, portanto, 
não foi possível os agentes de 
endemias realizarem as ações de 
combate ao Aedes aegypti.

vigilância em Saúde 
atua na Prevenção
e na conScientização 
dos moradores

FiScalização intenSiFicada
para garantir a saúde púBlica

combate oStenSivo
ao aedes aegypti

Especial Saúde

Somente nesse primeiro 
trimestre, foram 
realizados dois bota- 
foras com eliminação 
total de 74 toneladas de 
materiais inservíveis.

Sac - serviço de 
atendimento à
comunidade

Sac:
(31) 3541-4457

A fim de estabelecer 
um elo entre o serviço da 
Vigilância em Saúde e a 
população, o Serviço de 
Atendimento à Comunidade 
(SAC) recebe demandas da 
população. No ano de 2017, 
foram realizadas 2.037 
solicitações de atendimento 
para controle de pragas 
urbanas, pragas exóticas, 
animais peçonhentos e 
denúncias no geral.

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



Publicação da Prefeitura de nova lima 13

O número de consultas 
especializadas ofertadas saltou de 
uma média mensal de 4.263, em 
2016, para 4.873 consultas, em 
2017, ou seja, 610 consultas mensais 
a mais em relação ao ano anterior. 
O tempo de espera também diminuiu 
e, para algumas especialidades, não 
há fila, ou seja, a consulta é marcada 
imediatamente. 

Outra mudança positiva é que 
houve redução da demanda reprimida 
de exames realizados pela Secretaria 

de Saúde. A média mensal de 1.192 
exames (em 2016) passou para 1.418 
exames por mês (em 2017) e 1.526 (em 
2018). Além disso, a Prefeitura busca 
o credenciamento de novos serviços 
para reduzir o tempo de espera. Essa 
ampliação da oferta de exames de 
diagnóstico (eletroneuromiografia, 
estudo urodinâmico, polissonografia, 
entre outros) gera outras demandas 
(como as cirurgias eletivas), uma vez 
que a população tem mais acesso e 
resolutividade nos casos.

A Administração Municipal 
tem trabalhado para assegurar 
a qualidade de todos os serviços 
prestados à população, e a saúde 
é fator determinante dessas ações. 

Para isso, estão previstas obras 
e melhorias essenciais, algumas 
delas, como a Policlínica do Jardim 
Canadá, já estão em pleno vapor. 
Confira o que está por vir!

• Readequação da área interna da Unidade Básica de Saúde
  Caic para a criação de novos consultórios
• Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Mingu
• Construção de Unidades Básicas de Saúde em Água Limpa,
  Jardim Canadá e Cabeceiras
• Implantação dos serviços de endoscopia e colonoscopia
• Reforma do espaço físico da Policlínica Municipal
• Entrega da Policlínica do Jardim Canadá

Números de 2017

37.802 consultas com 
especialistas 
380.740 exames 
laboratoriais 
17.023 exames de imagem 
1.015 cirurgias realizadas

Endoscopia digestiva, mapa, 
mamografia (faixa etária 
preconizada pela SES - 50 a 69 
anos), ressonância magnética 
e tomografia tiveram a fila de 
espera reduzida em mais de 70% 
até os primeiros meses de 2018.

DemanDa RepRimiDa 
De exames De 
imagem:

9.021 exames na fila de 
espera em janeiro de 2017
 
6.978 exames na fila de 
espera em dezembro de 
2017  

4.832 exames na fila de 
espera em abril de 2018  

Ou seja, a demanda reprimida 
foi reduzida em 46,4% em 
pouco mais de um ano

um Salto no número de conSultaS
especializadas e exames

novaS açõeS e obraS
para atender a população

Especial Saúde

4.000

5.000

3.000

2.000

1.000
0

2016 2017 2018

EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS (1º TRIMESTRE)

*1º TRIMESTRE

3.141 3.080

4.579*
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total de exames de imagem
2016

14.306
2017

17.023
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O Sistema de Saúde no Brasil 
é estruturado em três níveis 
hierárquicos e complementares 
de atenção: básica, média 
e alta complexidade. Essa 
descentralização permite que cada 

nível corresponda a determinado 
conjunto de serviços disponibilizados 
aos usuários, promovendo um 
atendimento mais adequado à 
população.

maPa da saúde
Confira os serviços oferecidos pela Prefeitura e saiba qual unidade procurar
de acordo com cada necessidade

Saúde

Policlínica municiPal

desde que o serviço de urgência foi transferido para a uPa, a 
Policlínica municipal passou a oferecer à população serviços 
como consultas especializadas, acompanhamento e pequenos 
procedimentos cirúrgicos. no local, também funciona o centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) em DSTs – HIV, um serviço que 
conta com uma equipe multidisciplinar especializada na prevenção, 
no acompanhamento e tratamento de pacientes com doenças 
sexualmente transmissíveis.

• Especialidades médicas: cardiologia, reumatologia, dermatologia, 
urologia, endocrinologia (pediátrica e adulta), neurologia, 
otorrinolaringologia,  pequenas cirurgias, pneumologia, pneumologia 
pediátrica, angiologia, nefrologia, geriatria, ortopedia, oftalmologia. 

• Exames: radiografia, eletrocardiograma, ultrassom (endovaginal, 
mama e pélvico), ecocardiograma, entre outros.

Para consultas de especialidades médicas e exames realizados na 
Policlínica, é necessário o encaminhamento da UBS via central de 
marcação.

unidade de Pronto atendimento (uPa)

considerada uma estrutura de complexidade intermediária entre 
as UBSs e as portas de urgência hospitalares, a Unidade de Pronto 
atendimento (uPa) compõe a rede organizada de atenção às 
urgências.

O que oferece?
• atendimento 24 horas à demanda espontânea da população nos 
casos de urgências e emergências clínicas do adulto, segundo a 
classificação de risco do Protocolo de Manchester
• Serviços de laboratório, raios-x, eletrocardiografia e farmácia

ubS é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SuS)
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Samu – 192

Pronto atendimento do Jardim canadá

Realiza atendimentos de urgência e emergência adulto e pediátrico 
e funciona todos os dias da semana, das 7h às 19h.

naSF (núcleo de aPoio à Saúde da Família)

O que oferece?
• ações nas ubSs em apoio às equipes de Saúde (eSf) da família: 
atendimentos individuais e compartilhados com a eSF, visitas 
domiciliares, dentre outras ações.
• atividades em todas as ubSs com grupos de exercícios físicos, 
alongamento, memória, educação alimentar, emagrecimento, dor 
crônica, cognição, trabalhos manuais e grupos de atividades de 
vida diária. 

unidade báSica de Saúde - ubS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é um local onde se realiza 
assistência integral, contínua e de qualidade à família, com uma 
equipe multiprofissional que promove ações, nos domicílios e em 
locais comunitários, como escolas, creches, asilos, entre outros.

O que oferece?
• consultas (com generalista, pediatra, psiquiatra e ginecologista), 
acompanhamentos, coleta de sangue, solicitação de exames
• realização de curativos e aplicação de injeções
• vacinação em crianças, adultos e idosos
• atendimento individual e compartilhado
• Planejamento familiar
• Serviços do nasf

O Serviço de Atendimento 
móvel de urgência (Samu) é 
acionado pelo telefone 192, para 
prestar socorro à população 
em casos que necessitam de 
atendimento imediato. a central 
de Regulação, localizada em Belo 
Horizonte, identifica a emergência 
e, imediatamente, transfere 
o telefonema para o médico 
regulador. esse profissional faz o 

diagnóstico da situação e inicia o 
atendimento no mesmo instante, 
informando as primeiras ações. 
De acordo com a gravidade, 
ele orienta a pessoa a procurar 
um posto de saúde, envia uma 
ambulância de suporte básico de 
vida (com técnicos de enfermagem 
e socorrista) ou uma ambulância 
de suporte avançado de vida (com 
médico e enfermeiro).
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Visa proporcionar ao paciente 
um cuidado mais próximo da rotina 
da família, evitando hospitalizações 
desnecessárias e diminuindo o 
risco de infecções. É indicado 
para pessoas que apresentam 
dificuldades temporárias ou 
permanentes de sair do espaço de 

casa para chegar até a unidade de 
saúde. O atendimento é realizado por 
equipes multidiciplinares, formadas 
por médicos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem, fisioterapeutas, 
assistentes sociais, fonaudiólogos, 
nutricionistas e psicólogos.

O Centro Municipal de Atenção 
Integral à Saúde (Cemais) 
desenvolve o cuidado humanizado 
e integral, por meio de práticas 
integrativas e complementares. 
As práticas contribuem para a 

prevenção de doenças e recuperação 
da saúde, reduzindo o consumo 
de medicamentos e internações e, 
portanto, melhoram a autoestima 
e a qualidade de vida dos usuários. 

No Centro de Especialidades Odontológicas (CEO):
O que oferece?

• Atendimento nas áreas de Endodontia (tratamento de canal), 
cirurgia oral menor, diagnóstico de câncer bucal, realização de 
frenectomia, periodontia (tratamento de gengiva), confecção de 
próteses fixa e móvel.
• Atende pacientes com necessidades especiais. Nos casos em 
que há necessidade de atendimento sob sedação/anestesia geral, 
o procedimento é realizado com o profissional do CEO no bloco 
cirúrgico do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. 
• Serviço de raios X odontológico.

Na Atenção Básica:
O que oferece?
• Consultórios Odontológicos em 18 Unidades Básicas de Saúde e 
em cinco escolas municipais, com a oferta de atendimento dentário 
básico, como restauração, profilaxia, pequenas cirurgias, dentre 
outros procedimentos.
• Atividades coletivas de prevenção e educativas de saúde bucal nas 
escolas municipais, como a aplicação de flúor e escovação.

Foi inaugurada em 1984 e 
atende à demanda de órteses, 
próteses e meios auxiliares de 
locomoção. São confeccionadas 
próteses e órteses de membros 

inferiores e superiores e empréstimo 
de muletas, bengalas, andadores 
e cadeiras de roda e de banho. A 
oficina receberá melhorias com a 
aquisição de novos equipamentos. 

A fabricação de fraldas 
descartáveis estava interrompida 
há alguns anos e, após processo de 
aquisição de insumos necessários, 

será reiniciada a fabricação das 
fraldas e, em breve, retomada a 
distribuição. 

A central do transporte 
funciona na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e incluiu o 
transporte eletivo de portadores 
de necessidades especiais e com 
restrição de locomoção em veículos 
de passeio, ambulância e van para 
a realização de exames, consultas 

especializadas programadas, 
tratamentos de hemodiálise, dentre 
outros. Mais duas ambulâncias 
são destinadas à transferência de 
pessoas portadoras de quadro de 
saúde agudo para unidades de 
saúde de maior complexidade.

É formada por uma farmácia 
central, seis farmácias em 
Unidades Básicas de Saúde (Santa 
Rita, Honório Bicalho, Cruzeiro, 
São Sebastião das Águas Claras, 
Água Limpa e José de Almeida), 
uma farmácia junto ao PA do 

Jardim Canadá e uma Central 
de Abastecimento Farmacêutico 
(CAF), que realiza a aquisição e 
distribuição de medicamentos 
aos serviços de saúde públicos 
municipais.

É formada por um Centro 
de Atenção Psicossocial tipo II 
(destinado ao atendimento de 
adultos portadores de sofrimento 
mental), um ambulatório de Saúde 
Mental, um Centro de Referência 

da Infância e Adolescência (Cria) 
e por um Caps-ad (destinado ao 
atendimento de adultos para uso 
abusivo de álcool e outras drogas).

melhor em caSa

cemaiS

rede de Saúde bucal

oFicina de ÓrteSe e PrÓteSe

Fabricação de FraldaS

Serviço de tranSPorte

aSSiStência Farmacêutica

rede de Saúde mental

Especial Saúde
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Saúde

0 Min

10 Min

50 Min

120 Min

240 Min

0 min • EmErgência
Necessitam de atendimento imediato

10 min • muitO urgEntE
Necessitam de atendimento 
praticamente imediato

50 min • urgEntE
Necessitam de atendimento rápido, 
mas podem aguardar

120 min • POucO urgEntE
Podem aguardar atendimento ou ser 
encaminhados para outros serviços de saúde

240 min • nãO urgEntE
Podem aguardar atendimento ou ser 
encaminhados para outros serviços de saúde

claSSiFicação de riSco 
Protocolo de mancheSter*:
*Tempo máximo de espera para início do atendimento

02

03

04

01

quando acionar o Samu
• necessidade de atendimento imediato e transporte do 
paciente para uma unidade de urgência devido a traumas
urgências clínicas, pediátricas, obstétricas e psiquiátricas

02

03

04

01
quando Procurar a ubS
Quadros leves de saúde como:
• Sintomas de gripe
• dor abdominal
• tontura (com estado geral normal)

• atEnçãO básica (nívEl PrimáriO): 
  exemplos são as unidades básicas de Saúde (ubSs) 

02

03

04

01

quando Procurar
a Policlínica
• em caso de encaminhamento pelas ubS
• demanda por vacinas

• atEnçãO dE média cOmPlExidadE (nívEl sEcundáriO):    
  exemplos são a Policlínica e a uPa02

03

04

01

quando Procurar a uPa
• Situações agudas e recentes
• Quadro de piora em doenças já diagnosticadas, 
  como pressão alta ou diabetes
• dor forte, febre alta, desmaio e crise convulsiva

IMpORtAntE: após a investigação diagnóstica inicial,  é definida a necessidade 
ou não de encaminhamento aos serviços hospitalares de maior complexidade.

• atEnçãO dE alta cOmPlExidadE (nívEl tErciáriO): 
  exemplo são os hospitais
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UBS ÁgUa Limpa: Avenida dos Diplomatas, 40
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 16h
Telefone: 98511-2017

UBS BeLa Fama: Rua José de Oliveira, 132
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3581-8446 

UBS CaBeCeiraS: Rua Princesa Isabel, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3542-4440

UBS CaiC: Rua José Agostinho, 2.335
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3581-8448

UBS CaSCaLHo: Rua São Sebastião, 91
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3542-3770

UBS CriSTaiS: Rua Cuiabá, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3541-4539

UBS CrUzeiro: Av. Esmeraldas, 59
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3542-1783

Unidade de apoio gaLo: Rodovia MG-437, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 16h
Telefone: 3583-1144

UBS Honório BiCaLHo: Rua João Aurélio Salgado, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h
Telefone: 3541-5797

UBS Jardim CanadÁ: Rua Dresden, 70
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3581-3156 / 3581-3174

UBS JoSé de aLmeida: Rua Dr. Lunds, 200
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3581-7831

Unidade de apoio migUeLão: Av. Azaleia s/nº
(em frente à Escola do Miguelão)
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h
Telefone: 3541-4154

Unidade de apoio MingU: Rua José do Carmo, 80
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3542-8181

UBS noSSa Sr. de FáTiMa: Rua Rio Parnaíba, 56
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3542-3707

UBS nova SUíça: Rua Rio Grande do Sul, 805
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3541-6362

UBS reTiro: Rua Padre Américo Coelho, 420
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3541-4539

UBS roSário: Rua Bonserá, nº 80
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3547-8990

UBS SanTa riTa: Rua Sete, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3542-8780

UBS São SeBaSTião daS ágUaS ClaraS: Rua São 
Sebastião, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h
Telefone: 3547-7377

Unidade de apoio vale do Sol: Av. Terra, nº 28
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h
Telefone: 3547-7315

Upa: Rua José Agostinho nº 185,
Oswaldo Barbosa Pena
Horário de atendimento: 24 horas/dia – 7 dias por 
semana
Telefone: 3541-4826

pa JardiM Canada: Avenida Montreal, 366
Horário de atendimento: de segunda a domingo,
das 7h às 19h
Telefone: 3581-3066

Centro de Atenção PsiCossoCiAl (CAPs ii): 
Rua Augusto Magalhães, 101, Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h
telefone: 3541-3863 

CAPs-Ad - Centro de Atenção PsiCossoCiAl 
ÁlCool e outrAs drogAs: Rua Abraão Lincoln, 
nº 46, Cabeceiras
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h
telefone: 3547-8490

AmbulAtório de sAúde mentAl: Rua Vila Maria 
nº 73, Retiro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h
telefone: 3542-7241

Centro de referênCiA dA infânCiA
e AdolesCênCiA (CriA): Rua Vila Maria, nº 73, 
Retiro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h
telefone: 3542-0457

Centro de esPeCiAlidAdes odontológiCAs 
(Ceo): Rua Bias Forte, nº 242, Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h15
telefone: 3541-5096 e 3541-5323

Centro de esPeCiAlidAdes médiCAs – 
PoliClíniCA muniCiPAl: Rua Augusto Magalhães, 
nº 45, Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 22h, e sábado, das 7h às 13h.
telefone: 3541-4418

Centro muniCiPAl de Atenção integrAl
à sAúde (CemAis): Rua Professor Aldo Zanini,
nº 92, Quintas
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h
telefone: 3542-2035

ProgrAmA melHor em CAsA: Rua José Agostinho 
nº 185, Oswaldo Barbosa Pena
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h
telefone: 3542-5967

lAborAtório muniCiPAl: Rua José Agostinho,
nº 185, Oswaldo Barbosa Pena
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 6h30 às 16h
telefone: 3541-4419

fArmÁCiA muniCiPAl: Av. Rio Branco, nº 353, 
Centro 
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h
telefone: 3541-2057 / 3541-5502

seCretAriA muniCiPAl de sAúde:
Rua Chalmers, 91, Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h
telefone: 3541-4413

conFira oS endereçoS
das unidades Básicas de saúde

Especial Saúde
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Um verdadeiro sucesso! Essa é 
uma das frases que melhor define 
a 1a Edição do Saint George’s Day – 
Dia dos Imigrantes em Nova Lima. 
O público pôde saborear comidas 
típicas de países que influenciaram 
na formação da cidade, degustar as 
cervejas artesanais produzidas no 
município e assistir a apresentações 
culturais e shows musicais durante 
as oito horas da Feira Gastronômica 
do Imigrante, realizada no Espaço 

de Caminhada, próximo à Praça da 
Bíblia. Para o entretenimento das 
crianças, foi montado um espaço 
kids, garantindo um evento com 
atrações para todas as idades.

A programação do Dia dos 
Imigrantes contou também, no dia 
21, com o lançamento do Corredor 
Inglês. Baseado em estruturas 
arquitetônicas, casas, prédios e 
engenharias deixadas pelos ingleses, 

o atrativo turístico foi organizado em 
torno de cinco rotas diferenciadas 
com pontos de visitação desde o 
Bicame até a hidrelétrica de Rio de 
Peixe.

A realização de eventos como esse 
é importante, já que a comunidade 
passa a se identificar ainda mais 
com sua história, se apropria do seu 
legado e transforma a cultura e os 
saberes em importantes atrativos.

Há 43 anos, a Cavalhada de São 
Jorge de Nova Lima reúne centenas de 
famílias no Espaço Cultural. O evento 
atraiu adultos e crianças, no domingo 
22 de abril, em especial estudantes com 
idades entre 3 e 5 anos e de 8 a 10 
anos das redes municipal e privada de 
ensino.  

 
Quem chegou cedo ao Espaço 

Cultural acompanhou a procissão desde 
o Bairro Bonfim com as participações 
das guardas de congado de Nossa 
Senhora do Rosário e de Nossa Senhora 
Aparecida, carro de boi com a imagem 
de São Jorge, carroças e cavaleiros 
devotos do santo. Ao anoitecer, foi 
iniciado o ponto máximo da festa, o 
Auto da Cavalhada de São Jorge, com 
a apresentação da Corporação Musical 
União Operária.

A comemoração foi encerrada no 
fim do domingo com o show de Lúcio 
Lopes e banda.

SAInt GEORGE’S DAy
é sucesso de púBlico

cavalhada de São Jorge
é tradição mantida em nova lima

Feira Gastronômica e lançamento do Corredor Inglês marcam programação
de homenagens aos imigrantes

Cultura e Turismo honório Bicalho 
terá Festival
musical

inscrições para
o harmoniza 
nova lima

Os organizadores da Cavalhada 
de São José Operário realizarão 
no domingo, dia 6 de maio, a 
partir das 12h, o 1º Festival 
Musical de Honório Bicalho, em 
frente à Escola Municipal Dalva 
Cifuentes Gonçalves, na Arena 
da Cavalhada.
Durante todo o dia, o público 
poderá conferir apresentações 
musicais com artistas da 
região como Lúcio Lopes, Clube 
A, Amanda Rocha e Bruno 
Duarte, Mano Julin, Bruno 
e Léo, Atila Oliveira, Patrick 
Rocha e Duarrocha e Victor 
Félix.

A reunião geral de apresentação 
do Harmoniza Nova Lima 
2018 e a inscrição no projeto 
será realizada na próxima 
quinta-feira (03/05), às 9h30, 
na sala multiuso do Teatro 
Municipal Manoel Franzen de 
Lima (Praça Bernardino de 
Lima, s/nº – Centro). Além de 
realizar e divulgar o evento, 
a Prefeitura oferecerá cursos 
de capacitação que serão 
requisitos para a participação 
dos interessados.
O Harmoniza Nova Lima é 
um circuito gastronômico, 
em que bares e restaurantes 
desenvolvem um prato 
harmonizado com uma cerveja 
artesanal local. Neste ano, o 
festival ocorrerá de 2 de agosto 
a 2 de setembro.
Com o projeto, a cidade se 
consolida, cada vez mais, como 
rota gastronômica nos circuitos 
turísticos da região. Hoje, o 
município é reconhecido como 
um Polo de Cerveja Artesanal 
e procura impulsionar a 
economia local com a parceria 
entre cervejarias, bares e 
restaurantes, que ganham 
mais notoriedade durante o 
festival, aumentando o número 
de clientes.
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