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Prefeitura mobiliza equipes por toda a cidade para atender às 
diversas demandas provocadas pelas fortes chuvas que
atingiram Nova Lima, as mais intensas das últimas décadas
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PREFEITURA QUALIFICA
145 PROFISSIONAIS QUE ATUAM

NAS CRECHES MUNICIPAIS 
Professores e serventes escolares foram capacitados nas áreas

de segurança alimentar, higiene bucal e primeiros socorros

MOBILIZAÇÃO 
PARA RECUPERAR 

A CIDADE
Em decorrência das fortes chuvas 

que atingem Nova Lima desde o mês de 
janeiro, consideradas as mais intensas das 
últimas décadas, seguimos mobilizados, 
juntamente com a Defesa Civil, para 
manter a cidade funcionando, recuperar 
as áreas atingidas e oferecer todo o apoio 
às pessoas que mais precisam neste 
momento.

Nas áreas de risco, famílias foram 
retiradas e levadas a locais seguros. 
No acolhimento emergencial para os 
atingidos pelas chuvas, oferecemos 
alimentação completa, acompanhada pela 
nossa equipe de nutrição; atendimento 
socioassistencial e psicológico, além de 
suporte para demais encaminhamentos 
necessários.

Após o período mais crítico, a 
prioridade foi desobstruir as vias e 
normalizar o trânsito de veículos para 
que a população pudesse ter acesso a 
serviços de transporte, saúde e educação. 
Além disso, nossas equipes de Vigilância 
Sanitária e Ambiental, Zoonoses, 
Epidemiologia e Saúde da Família 
visitaram as regiões em que houve 
alagamento para orientar a população 
sobre todos os cuidados necessários. Para 
reparar os problemas causados pelas 
chuvas, seguimos trabalhando em busca 
da liberação de recursos junto ao governo 
federal, que serão usados na reconstrução 
da cidade.

Reiteramos que grande parte dos 
serviços necessários para restabelecer a 
normalidade em Nova Lima é corretiva e 
deve ser realizada com cautela, ou seja, é 
preciso seguir prioridades de segurança, 
pois há locais onde novos deslizamentos 
podem ocorrer, ainda mais que o período 
chuvoso continua. Dessa forma, contamos 
com a compreensão dos nova-limenses, 
que é fundamental.
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SEGUIMOS MOBILIZADOS, 
JUNTAMENTE COM A DEFESA 
CIVIL, PARA MANTER A CIDADE 
FUNCIONANDO, RECUPERAR AS 
ÁREAS ATINGIDAS E OFERECER 
TODO O APOIO ÀS PESSOAS 
QUE MAIS PRECISAM NESTE 
MOMENTO
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DÁ UM LIKE!

FALE COM A OUVIDORIA!
A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre a Prefeitura
e o cidadão para que os moradores possam registrar manifes-
tações, 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 (31) 3542-5938 e 3542-5980 ou e-mail
ouvidoria@pnl.mg.gov.br ou pelo novo sistema da Ouvidoria ouvidoria@pnl.mg.gov.br ou pelo novo sistema da Ouvidoria ouvidoria@pnl.mg.gov.br
On-line tag.pnl.mg.gov.br

Para aprimorar ainda mais o atendimento a 
crianças na faixa etária entre 4 meses e 2 anos, 
no dia 5 de fevereiro, o município promoveu 
uma capacitação, destinada a 145 profi ssionais, 
dentre professores dos berçários e serventes 
escolares das creches, abordando temas como: 
introdução e seletividade alimentar; primeiros 
socorros e higienização bucal. O objetivo de 
iniciativas como essa é tornar o ambiente escolar 
cada vez mais seguro e adequado ao crescimento 
saudável do público atendido, além de atualizar e 
nivelar informações de acordo com as diretrizes 
do Ministério da Saúde. 

A alimentação e seus desdobramentos ocupam 
papéis fundamentais no desenvolvimento infantil, 
contribuindo na formação física, intelectual e 
cognitiva da criança e na apropriação de hábitos 
saudáveis. Atenta a isso, a Prefeitura privilegia 
o fornecimento de uma alimentação escolar de 
qualidade, servindo diariamente 19 mil refeições 
a todas as crianças da rede municipal. No caso 
da educação infantil, os alunos recebem cinco 
refeições diárias, considerando-se a entrada, o 
lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde 
e o jantar.

Capacitação abordou importância da atuação conjunta entre professores
e serventes para a maior segurança dos alunos das creches municipais
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No dia 10 de fevereiro, começou o 
ano letivo 2020 na rede municipal de 
ensino de Nova Lima. Os mais de 8 
mil alunos foram recepcionados pelo 
corpo docente e demais profi ssionais 
das unidades com iniciativas de boas-
vindas preparadas por cada escola, 
conforme sua dinâmica de trabalho, 
com foco na adaptação dos alunos à 
nova fase. 

Como a volta às aulas costuma 
gerar bastante expectativa tanto nos 
alunos, quanto nas famílias, essa 
fase é tratada com muita atenção por 
parte das equipes escolares, de forma 
a facilitar o envolvimento familiar no 
cotidiano dos estudantes e incentivar 
o aprendizado de maneira leve e 
instintiva. 

No dia 11 de fevereiro, foi 
distribuído o material escolar para 
todos os alunos e, ao longo do mês, 
também será entregue a mochila 
aos alunos que precisarem. Outros 

estímulos são as manutenções, que 
já ocorrem permanentemente nas 
escolas, porém, foram intensifi cadas 
no período de férias, a fi m de 
qualifi car as estruturas escolares e 
entregar ambientes mais adequados 
ao desenvolvimento dos alunos.

Uma novidade divertida faz 
parte da volta às aulas nas escolas 
e creches municipais de Nova Lima. 
Parquinhos estão sendo instalados 
nos centros de educação infantil, nas 
creches e escolas. Eles serão mais uma 
possibilidade de aprendizado, por meio 
de experiências lúdicas e brincadeiras. 
Com suas cores, diferentes alturas e 
desafi os, os brinquedos proporcionam 
oportunidades de socialização, 
convivência, além de aprendizados 
pedagógicos, emocionais e motores. 

MAIS ARTE PARA EDUCAR

VOLTA ÀS AULAS MOVIMENTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
Mais de 8 mil alunos foram recebidos para o início do ano letivo 2020

Escolas recebem 28 parques

EDUCAÇÃO

Alunos da rede municipal encontraram novidades, como os parques 
escolares no início do ano letivo de 2020

Fo
to

s:
 J

oã
o 

Vi
ct

or
 M

or
ae

s

Além dos parques, muitas 
unidades também receberam 
pinturas lúdicas com marcações 
para inúmeras brincadeiras, 
como a tradicional amarelinha.  

Paisagens, bichos, fl ores e demais 
imagens também foram criadas 
nas paredes e no chão, trazendo 
mais alegria e criatividade ao 
ambiente escolar. 

Minha fi lha veio da creche e hoje foi o 
primeiro dia na escola, no primeiro período. 
Como as escolas do município são muito 
boas, a gente fi ca com muita tranquilidade 
em trazer nossas crianças”

Suelem Borges Silva dos Santos, 
moradora do Bairro
Rosário e mãe da pequena Sofi a Carolina 
Borges de Oliveira, aluna da Escola 
Municipal Cristiano Machado

A gente confi a muito na escola, tanto que 
nossa fi lha já estuda aqui há quatro anos e 
o retorno é muito positivo”

Denise Eliane Gonçalves,
moradora do Centro e mãe da aluna Laís 
Manoela Gonçalves Barbosa, da Escola 
Municipal Cristiano Machado

O primeiro dia foi muito legal, eu gostei. 
Brinquei no parquinho novo e fi z educação 
física”

Laís Manoela Gonçalves Barbosa, aluna 
da Escola Municipal Cristiano Machado

Nezio de Almeida e o neto Andrei Ferreira, aluno do segundo período da Escola 
Municipal Cristiano Machado, receberam o material escolar entregue a todos os 

estudantes da rede municipal de ensino
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Neste carnaval, a Administração Municipal nova-
limense apoiará ações de mobilização promovidas pelo 
coletivo “Não é Não!”, em defesa das mulheres e contra o 
assédio sexual, durante os principais blocos que desfi lam 
pela cidade. 

Em 2019, a campanha foi realizada pelo poder 
público municipal, com destaque em diversos eventos. 
Em 2020, a expectativa é de que a população seja 
envolvida pela causa e participe ativamente do 
movimento, evitando atitudes que possam coibir ou 
até mesmo violar direitos como: beijo forçado, “mão 
boba”, puxar o cabelo, agarrar pelo braço, não aceitar 
rejeição e seguir insistindo, xingar, dentre outros.
O assédio é uma forma de agressão que precisa ser 
denunciada e combatida para que não se desdobre em 
formas ainda mais graves de violência.

O coletivo está presente em 15 estados brasileiros, 
levando informações, discutindo o conceito das diferentes 
formas de violência contra esse público e apresentando 
canais de denúncia. Na oportunidade, o coletivo distribuirá 
tatuagens temporárias com os dizeres da campanha às 

mulheres foliãs e leques educativos, fornecidos pela 
Prefeitura, para os participantes da festa.

“CAMPANHA NÃO É NÃO!” ESTARÁ DE VOLTA
NO CARNAVAL DE NOVA LIMA 2020 

Prefeitura apoiará iniciativa que combate
o assédio durante a festa mais tradicional do país

NOVA LIMA REALIZA II ENCONTRO COM A REDE
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• A cada 11 minutos uma 
mulher é estuprada no 
Brasil

• Apenas 10% das mulheres 
abusadas denunciam

• 66% das mulheres entre 
16 e 24 anos sofreram 
algum tipo de assédio no 
último ano

• 98% das mulheres já 
ouviram cantadas ao 
andar na rua e 83% delas 
sentiram-se agredidas

O Governo Municipal realizou, no 
dia 28 de janeiro, no auditório do 
Ministério Público de Nova Lima, o 
II Encontro com a Rede de Proteção 
à Criança e ao Adolescente. O tema 
debatido foi “Medida Socioeducativa”, 
que contribui para o acesso a direitos 
e para a mudança de valores pessoais 
e sociais do adolescente que comete 
um ato infracional. O encontro 
debateu as diversas políticas públicas 
voltadas para a promoção dos 
direitos da criança e do adolescente 
relacionadas ao tema. Participaram 
representantes do poder público 
municipal, conselheiros tutelares, Vara 
da Infância e Juventude, Ministério 
Público, Núcleo de Assistência Jurídica 
(NAJ), dentre outros.
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVEM RESPEITAR
NOTIFICAÇÃO “NÃO ME PERTURBE”

.............................................
EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE
OS SEUS DIREITOS, PROCURE: 
RUA BENEDITO VALADARES, 69,
1º ANDAR, SALA 4 / NOVA LIMA

SHOPPING - BONFIM 
(31) 3541-2999/ 3541-1708

Em vigor desde o dia 2 de janeiro de 2020, a 
notifi cação “Não me perturbe” passou a ser válida 
também para as instituições fi nanceiras. A medida tem 
como objetivo bloquear ligações indesejadas realizadas 
por empresas que ofertam empréstimos e cartões de 
crédito consignados de forma espontânea e insistente. 

Para acionar o bloqueio, basta acessar o site

www.naomeperturbe.com.br, realizar o cadastro 
do CPF e registrar o telefone para o qual não deseja 
receber as ligações. O serviço terá a duração de um ano 
do bloqueio, minimizando possíveis assédios sofridos, 
principalmente, por aposentados e pensionistas com 
esse tipo de ligação.
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO
SEGUE ATÉ MARÇO  

Vacina é a única maneira de prevenir a doença, que é altamente contagiosa e pode levar à morte

SAÚDE

Entre os dias 10 de fevereiro e 
13 de março, a Prefeitura realiza 
a campanha de vacinação contra 
o sarampo. Devem receber a dose 
pessoas na faixa etária entre cinco 
e 19 anos, que não foram vacinadas 
ou que estejam com o esquema de 
vacinação incompleto para o sarampo. 
A vacina é a única maneira de 
prevenir a doença e, para se vacinar, 
basta comparecer, com documento de 
identifi cação e cartão de vacinação, a 
uma das unidades de saúde listadas 
no novalima.mg.gov.br.

Considerada uma doença 
infecciosa aguda, o sarampo é 
altamente contagioso e pode ser 

contraído por pessoas de qualquer 
idade, chegando a complicações que 
causam a morte.

Apesar de, em 2016, o Brasil 
ter recebido da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) o 
certifi cado de eliminação da circulação 
do vírus, atualmente, o país enfrenta 
surtos da doença. Entre fevereiro de 
2018 e dezembro de 2019, o Brasil 
registrou mais de 28 mil casos da 
doença. Em Minas Gerais, no ano de 
2019, foram confi rmados 136 casos.
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Brasil enfrenta surtos
da doença

A RELAÇÃO COMPLETA DOS LOCAIS ONDE A POPULAÇÃO 
PODE SER VACINADA ESTÁ DISPONÍVEL NO
NOVALIMA.MG.GOV.BR. O DIA D CONTRA O SARAMPO 
OCORRE NESTE SÁBADO (15/02), DAS 8H ÀS 17H, NA 
POLICLÍNICA, NO COMPLEXO DE SAÚDE DO JARDIM CANADÁ 
E EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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Investimento em infraestruturas das áreas social, educação e lazer dão 
continuidade a compromissos da Administração Municipal

AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DO CEMITÉRIO PARQUE 
ESTÃO CONCLUÍDAS

A reforma do Cemitério Parque visa a 
readequação e o reforço da estrutura interna 
e a melhoria da circulação de ar. Já o prédio 

que abriga a Biblioteca Pública Municipal 
Anésia de Matos Guimarães passa por 
reforma completa, desde o piso à substituição 

do telhado. Algumas praças da cidade terão 
cara nova, um espaço para toda a família 
aproveitar, descansar e se divertir. Confi ra!

A estrutura interna do cemitério era composta por três 
velórios, duas copas e uma capelinha. A readequação de todo 
o espaço físico, que segue os padrões de acessibilidade, inclui 
instalação de ar condicionado e reforço nas estruturas; os 
sanitários foram reformados e ampliados, os velórios receberam 
cobertura termoacústica e a área de circulação conta agora com 
cobertura com telhas translúcidas.

O local onde havia uma capela era utilizado inadequadamente 
como velório e, portanto, no espaço foram construídos mais dois 
velórios, com banheiros e áreas de descanso. Dessa maneira, 
ampliou-se para cinco o número de velórios e o ambiente foi 
aproveitado de forma adequada. Também o espaço destinado 
aos trabalhadores receberá melhorias.

A partir de 17 de fevereiro, o Cemitério Parque estará 
funcionando normalmente.
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GIRO PELAS OBRAS

OBRAS IMPORTANTES 
PARA A POPULAÇÃO
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As obras de recuperação do prédio que abriga a Biblioteca 
Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães, situado no 
Centro – na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural – seguem 
as características da arquitetura original. Ao revitalizar o 
prédio, o Governo Municipal visa proporcionar mais segurança 
e acessibilidade aos usuários. 

As obras incluem reformas no telhado, nos pisos, banheiros 
e nas esquadrias de madeira. O imóvel é tombado pelo 
município e, portanto, o projeto foi elaborado com critérios 
rigorosos para se manter fi el aos detalhes da construção 
original. Também inclui um anexo em dois pavimentos nos 
fundos do imóvel, interligando à edifi cação principal por uma 
passarela. Ainda serão instaladas duas plataformas elevatórias 
para garantir a acessibilidade de todos.

Diversos serviços já foram fi nalizados, dente eles: 
demolição do reboco interno, remoção do piso de taco de 
madeira, escavação e concretagem da fundação do muro 
de contenção. Atualmente, serviços como a preparação de 
paredes, reboco e instalações elétrica e hidráulica vêm sendo 
realizados em paralelo à execução de cortina de contenção. 
Para os próximos meses, estão previstos a cobertura de 
telhado, construção da estrutura do prédio anexo, instalação 
de forros e o assentamento de pisos. 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
ANÉSIA DE MATOS 
GUIMARÃES

LARGO DO BONFIM E PRAÇAS DO 
SENAI E EM HONÓRIO BICALHO

Com projeto moderno, que inclui a instalação de novos bancos, lixeiras e bebedouros, 
a recomposição de pisos, a criação de canteiros ajardinados e iluminação de LED, esses 
espaços foram projetados para a boa convivência e uso das famílias, jovens e crianças. 

A reforma e revitalização desses espaços passam pelos serviços de demolição e 
retirada dos restos de concreto e de confecção de bases para pisos.
• Largo do Bonfi m (no cruzamento da Rua Benedito Valadares com a Av. José Bernardo 
de Barros): terá um painel grafi te, canteiros ajardinados e novos bancos. 
• Praça Expedicionário Assunção (em frente ao Senai, Centro): a via destinada ao 
trânsito para veículos foi retirada do projeto. Essa intervenção proporcionará mais 
segurança e não implicará na diminuição do número de vagas de estacionamento. A 
praça será revitalizada, incluindo a implantação de uma fonte e espaços de descanso 
e lazer.
• Praça Agostinho de Melo (popularmente conhecida como Praça da Estação, em 
Honório Bicalho): privilegia canteiros ajardinados, áreas de convívio, de playground para 
a diversão de crianças e espaços destinados a eventos. Além disso, a praça será um 
espaço público de incentivo à pratica esportiva, pois será instalada a Academia ao Ar 
Livre, e construída uma pista de cooper.
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Praça Agostinho de Melo

Praça Expedicionário Assunção Largo do Bonfi m
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PREFEITURA CONCENTRA ESFORÇOS PARA RECUPERAR A CIDADE 
   Chuvas intensas deixaram vias públicas parcial ou totalmente   obstruídas; alguns trechos foram destruídos pela força das águas

ATENÇÃO AO TRÂNSITO

ESPECIAL

As fortes chuvas que caíram em 
janeiro causaram estragos em várias 
cidades da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Em Nova Lima, 
ruas fi caram total ou parcialmente 

obstruídas. Nas áreas de risco, 
famílias foram retiradas e levadas a 
locais seguros

Passado o período mais crítico, a 
prioridade foi remover pedras, lamas, 

árvores e outros objetos das ruas, 
a fi m de normalizar o trânsito de 
veículos para que a população possa 
ter acesso a serviços de transporte, 
saúde e educação.

A Prefeitura e a Defesa Civil 
seguem atentas. A limpeza manual e 
com caminhão-pipa é realizada para 
manter a circulação de veículos pela 
cidade.

Como os dias seguem chuvosos 
e taludes e encostas ainda estão 
bem molhados, novos deslizamentos 
podem ocorrer. Em certos locais, 
como medida de segurança, é preciso 
esperar a estiagem para tomar 

algumas providências. A atenção 
dos motoristas deve ser redobrada 
em diversos trechos da MG-030. A 
Rua Rio de Janeiro, no Matadouro, 
está interditada, em função do 
afundamento de parte da via.

É importante ressaltar que esses serviços são corretivos e devem 
ser realizados com cautela, seguindo prioridades de segurança, para 
preservar a vida dos trabalhadores e da população, pois há locais em 
que o perigo de novos deslizamentos de terra é iminente.

SERVIÇOS SÃO
REALIZADOS

COM CAUTELA
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Equipe no Bairro Santa Rita

Prefeitura desobstruiu trechos da MG-030 Parte da Rua Rio de Janeiro, no Bairro Matadouro, cedeu

Trabalhos realizados em Honório Bicalho
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PREFEITURA CONCENTRA ESFORÇOS PARA RECUPERAR A CIDADE 
   Chuvas intensas deixaram vias públicas parcial ou totalmente   obstruídas; alguns trechos foram destruídos pela força das águas

ATENDIMENTO E SUPORTE AOS DESABRIGADOS

CUIDADOS COM A SAÚDE SÃO ESSENCIAIS

PREFEITURA BUSCA RECURSOS FEDERAIS
PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS

O acolhimento emergencial de 
pessoas atingidas pelas chuvas do 
mês de janeiro de 2020 foi realiza-
do na Escola Ana do Nascimento 
Souza / Faenol, no Campo do Pires. 
No local, além do abrigamento 
temporário, as pessoas receberam 
alimentação completa, acompanhada 
pela equipe de nutrição da Prefei-

tura; atendimento socioassistencial 
e psicológico, além de suporte 
para demais encaminhamentos 
necessários. Ao todo, 106 pessoas 
precisaram ser abrigadas durante o 
período mais crítico. No local também 
foram recebidas doações destinadas 
aos atingidos.

Às famílias cujas casas 

continuaram em situação de risco, 
foram ofertados acolhimentos nas 
unidades municipais como Casa 
de Passagem Feminina e Prorreis. 
A Prefeitura também concedeu o 
aluguel social a sete famílias.

Além do acolhimento, a Prefeitura 
realizou atendimento socioassistencial 
junto a 124 famílias; entrega de 

1.282 marmitex, 72 cestas básicas, 
500 kits de higiene pessoal e 300 
produtos de limpeza. A população e 
comércio nova-limenses atenderam 
ao chamado do Governo Municipal e 
contribuíram para a campanha Nova 
Lima Solidária.

As equipes de Vigilância Sanitária e Ambiental, 
Zoonoses, Epidemiologia e Saúde da Família realizaram 
visitas às regiões onde houve alagamento para orientar a 
população sobre:
• Consumo de água potável
• Limpeza de caixa d’água
• Riscos do uso de fontes alternativas, como chafarizes ou 
nascentes

• Prevenção às doenças infectocontagiosas e de veiculação 
hídrica
• Controle de pragas urbanas, animais peçonhentos e 
Aedes
• Orientações de boas práticas para evitar o consumo e a 
venda dos produtos nos estabelecimentos atingidos
• Distribuição de hipoclorito de sódio a 2,5% e de repelentes 
às regiões atingidas

No dia 31 de janeiro, o prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido, participou de um encontro 
em Belo Horizonte, com o presidente da 
República, governador do Estado e prefeitos 
de cidades mineiras que foram atingidas pelas 
chuvas, com o objetivo de obter liberação de 

recursos para serem usados na reparação de 
problemas causados. 

O processo, que está em andamento, visa a 
liberação de linha de crédito para a construção 
de moradias destinadas a pessoas atingidas 
pelas chuvas e para empresários de micro e 

médias empresas locais que tiveram seus 
negócios afetados, além da autorização para 
sacar o FGTS. 

Para Nova Lima, o Governo Municipal 
solicitou o repasse de R$ 80 milhões.

Quem teve contato 
prolongado com a lama das 
inundações provenientes das 
chuvas deve receber as vacinas 
contra o tétano e Hepatite A, 
após conferência do cartão de 
vacinação. A vacina é a única 
forma de prevenir as doenças.

Em relação à vacina contra a 
Hepatite A, o Governo Municipal 
está priorizando a aplicação 
apenas em pessoas que residem 
nos locais mais atingidos pelas 
chuvas e tiveram contato com 
a água das inundações. Assim, 
as doses estão disponíveis nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) Caic, Cascalho, Cristais, 
Santa Rita e Bicalho.

VACINAÇÃO
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GOVERNO MUNICIPAL PREPARA PROJETO DE LEI QUE ISENTA 
ATINGIDOS PELAS CHUVAS DO IPTU 2020  

Proposta, que será encaminhada à Câmara Municipal, abrange imóveis residenciais e comerciais

DEZ BAIRROS VÃO RECEBER SERVIÇOS
DE LIMPEZA AINDA NESTE MÊS  

Prefeitura mantém serviços pela cidade; atenção com o lixo deve
ser redobrada no período chuvoso

ESPECIAL

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

A Prefeitura prepara um projeto de 
lei, que será encaminhado à Câmara 
Municipal, com a proposta de isentar 
do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) imóveis residenciais e comerciais 
que foram atingidos ou destruídos pelas 
chuvas deste ano. A proposta vale para a 
cobrança do imposto no exercício 2020 
e abrangerá imóveis do município que 
sofreram com deslizamentos, inundações 
e desmoronamentos ou que foram 
interditados pela Defesa Civil Municipal.

A medida visa auxiliar a reorganização 
da rotina de famílias e empresários que 
sofreram perdas e danos. Vale lembrar 
que o início da cobrança do imposto, em 
Nova Lima, ocorre em maio. A isenção 
se dará por meio de atestado, emitido 
pela Defesa Civil, e as informações sobre 
o processo e quais os critérios para 
concessão da isenção, só serão divulgados 
após a aprovação do projeto na Câmara e 
sanção pelo prefeito.

Devido ao período de chuvas, o cronograma de 
atendimento das demandas sofreu alguns atrasos 
para o mês de fevereiro, mas a programação dos 
serviços de capina contemplará, nas próximas 
semanas, os seguintes bairros: Bom Jardim, Vila 
Operária, Vila Passos, Cristais, Chácara dos Cristais, 

Vila São Luiz, Cascalho, Bonfi m, Matadouro e Centro.
Nessa época, vale lembrar ainda que é preciso 

redobrar a atenção com o lixo doméstico e comercial 
na hora de colocá-lo na rua para recolhimento: 
não deixá-lo molhar e colocá-lo para fora da casa 
no horário que o caminhão passa são cuidados 

importantes, pois, com a chuva, ele pode fi car 
espalhado nas vias, causando entupimentos das 
bocas de lobo e alagamentos.

Comerciantes e moradores podem colaborar 
para manter a cidade mais limpa e agradável não 
jogando nem deixando lixo nas vias públicas.

Proposta contemplará imóveis que sofreram com deslizamentos, inundações
e desmoronamentos ou que foram interditados pela Defesa Civil

Limpeza pública segue pelos bairros de Nova Lima
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PREFEITURA BUSCA SOLUÇÃO PARA IMPASSE NO TRANSPORTE
Reuniões e contatos com o governo estadual tratam da importância de pontos de ônibus

localizados no Belvedere, em BH, para usuários de linhas da Via Ouro

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONTRIBUI
PARA MELHORIAS NO TRÂNSITO

SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANPORTES PÚBLICOS

REGIÃO NOROESTE

Limpeza da Rua Quinta Avenida, no Vale do Sol, 
com caminhão-pipa

Desassoreamento de córrego, no Vale do Sol, 
contribui para evitar que água transborde pelas 
vias

Patrolamento em vias do Bairro Água Limpa

O Governo Municipal busca uma solução 
para a questão que impede os ônibus das linhas 
Alphaville, Jardim Canadá, Jardim Canadá via 
Água Limpa e Fiat Biocor, da empresa Via Ouro, 
de realizarem embarques e desembarques de 
passageiros nos pontos do Bairro Belvedere, 
localizado em Belo Horizonte.

A Prefeitura realiza reuniões com a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade – a última no dia 12 de fevereiro, 
entre o prefeito Vitor Penido e o secretário 
estadual Marco Aurélio de Barcelos Silva – e 
mantém contatos com outros representantes 
do governo estadual sobre a importância 
da utilização desses pontos de ônibus pelos 
usuários do transporte coletivo municipal. Um 
encontro será realizado, nas próximas semanas, 
entre o sindicato responsável, as empresas 
envolvidas e os governos municipal e estadual.

A proibição ocorre devido à legislação 
estadual, Decreto nº 44.603 de 22 de agosto 
de 2007, que defi ne o que é transporte 
intermunicipal/metropolitano e o intramunicipal/
urbano. Dessa forma, como as linhas da Via Ouro 
são classifi cadas como intramunicipal / urbano, 
os ônibus estão autorizados a embarcarem e 
desembarcarem passageiros apenas nos limites 
do município de Nova Lima.

Os serviços públicos na região 
noroeste não param. Manutenções são 
realizadas nos bairros Água Limpa e 
Vale do Sol, como patrolamento e 
limpeza de vias e desassoreamento 

de córrego. São melhorias para 
assegurar condições de circulação 
tanto para motoristas quanto para 
pedestres.

O serviço de patrolamento 

contribui para eliminar pontos 
de alagamentos e melhorar o 
escoamento de águas das chuvas. 
Também foi feita limpeza de vias 
com caminhão-pipa para a retirada 

de lama. Um córrego no Bairro Vale 
do Sol passou por desassoreamento; 
esse serviço visa eliminar o excesso 
de água no canal, impedindo que a 
mesma transborde pelas vias. 

Classifi cadas como intramunicipal/urbano, linhas da Via Ouro estão autorizadas a 
embarcarem e desembarcarem passageiros somente dentro de Nova Lima

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



12
15 DE FEVEREIRO DE 2020 • ANO 5 • Nº 77

CONCURSO “GUARDIÕES DA CULINÁRIA TRADICIONAL
DE NOVA LIMA” VAI HOMENAGEAR CIDADÃOS QUE MAIS

VALORIZAM A GASTRONOMIA DA CIDADE
Inscrições podem ser feitas de 2 a 13 de março; ganhadores receberão prêmio de R$ 3 mil e certifi cado

NOVO SITE REÚNE A INFRAESTRUTURA DE NOVA LIMA
PARA RECEBER TURISTAS

Ação faz parte da iniciativa da Prefeitura em parceria com Vale, Instituto Mani,
comerciantes de São Sebastião das Águas Claras (Macacos) e Defensoria Pública

TURISMO

Com a proposta de promover a culinária típica 
nova-limense, o Governo Municipal lança a premiação 
“Guardiões da Culinária Tradicional de Nova Lima”. 
A proposta é destacar aqueles que desenvolvem a 
prática culinária e são referência na transmissão 
e perpetuação da identidade gastronômica local. 
As inscrições podem ser realizadas de 2 a 13 de 
março, no setor de Protocolo da Prefeitura (Praça 
Bernardino de Lima, 80, Centro – 1º andar). 

Qualquer cidadão nova-limense pode participar, 
desde que atenda ao principal objetivo do concurso, 
que é a preservação da memória e da tradição 
culinária da cidade com receitas das famílias 
imigrantes, passadas de geração em geração.

Será escolhido o melhor de cada uma das dez 
categorias, sendo: Queca; Lamparina; Culinária 
Inglesa; Culinária Italiana; Culinária Espanhola; 
Culinária Portuguesa; Culinária Sírio-libanesa; 

Culinária Africana; Quitandas e Quitutes; Prato 
Doce ou Salgado tradicional.

Os vencedores serão premiados com um valor 
de R$ 3 mil, cada, além de um certifi cado de 
participação no concurso. O edital, regulamento e 
cronograma podem ser acessados pelo novalima.
mg.gov.br.

Já está no ar o novo site do turismo de 
Nova Lima, criado com o objetivo de reunir 
toda a infraestrutura da cidade, preparada para 
receber os turistas interessados em conhecer 
e aproveitar as riquezas naturais e a história 
do município. Estão reunidas informações 
sobre onde se hospedar e comer, o que fazer, 
agenda cultural com shows e eventos, além dos 
principais pontos turísticos. É possível fi ltrar 
as categorias, visualizando o que há em cada 
polo turístico da cidade. Outra funcionalidade 
permite que o empreendedor cadastre e atualize 
as informações de seu estabelecimento.

A novidade, disponível no endereço 
vempranovalima.com.br, faz parte da 
campanha “Vem curtir Nova Lima”, uma 
iniciativa da Prefeitura em parceria com a Vale, 
Instituto Mani, comerciantes de São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos) e a Defensoria 
Pública.
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CAFÉ EMPRESARIAL DEBATE A CONTRATAÇÃO
DE JOVENS APRENDIZES

Ação é parte da Política Pública de Empregabilidade do Governo Municipal para conectar 
empresários ao público jovem

Durante o café, a auditora fi scal do trabalho, Christiane Azevedo Barros, realizou uma 
palestra e falou sobre a legislação que envolve a contratação de jovem aprendiz

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

De acordo com a Lei do 
Aprendizado (Lei 10.097, de 19 de 
dezembro de 2000) e com o Decreto 
5.598/2005, as empresas de médio 
a grande porte devem ter uma 
porcentagem equivalente a 5% e 15% 
de jovens aprendizes em trabalho e/ou 
estágio, respectivamente. Assim, para 
incentivar as empresas a cumprirem 
com responsabilidade essa legislação 
e sensibilizar os agentes interessados 
em apoiar os jovens em sua formação 
pessoal e profi ssional, a Prefeitura 
realizou, no dia 13 de fevereiro, o Café 
Empresarial para debater a inserção 
de jovens nova-limenses no mercado 
de trabalho. 

O encontro aconteceu no 
Hall da Prefeitura e cerca de 100 
pessoas estiveram presentes, entre 
profi ssionais de Recursos Humanos, 
empresários, representantes do 
Ministério da Economia, conselhos 
Tutelar e da Criança e do Adolescente, 

de instituições de aprendizagem 
social e do projeto municipal 
Mulheres Empreendedoras. Também 
participaram diretoras de escolas, 
servidores públicos e lideranças 
comunitárias.

Também foram apresentados os 
números do Conexão Empresarial, 
programa que integra a Política 
Pública de Empregabilidade do 
município para conectar empresários 
ao público jovem. Desde a 
implantação do programa, em 2017, 
foram captadas 4.918 vagas e 3.115 
profi ssionais estão inseridos no 
mercado de trabalho por meio do 
Banco de Talentos. Ao todo são 699 
empresas fi delizadas ao programa.
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BANCO DE TALENTOS
Compareça à Rua Chalmers,
nº 88, Centro ou à Rua Kenon,
nº 95, Jardim Canadá, com 
carteira de trabalho, documento 
de identidade, CPF e comprovante 
de endereço. 

SUPERVISOR (A) DE 
LANCHONETE (CÓD. 2605)

Requisitos: ensino fundamental 
completo e experiência anterior na 
função. Atividades: atendimento 
ao público, coordenação de equipe, 
pedido de compras, controle de 
estoque e prevenção de perdas; 
trabalhará em lanchonete com grande 
volume de clientes. Benefícios: vale-
transporte, cesta básica (R$ 150,00), 
refeição na empresa e uniforme. 
Horário de trabalho: de segunda 
a sexta, das 10h12 às 20h. Salário:
R$ 1.500,00.

AUXILIAR DE COZINHA
(CÓD. 2604)

Requisitos: ensino fundamental 
completo e experiência anterior 
na função. Atividades: observar 
com um dia de antecedência o 
cardápio; verifi car se todos os 
gêneros foram requisitados para 
as preparações dos alimentos; 
auxiliar diretamente o cozinheiro nas 
preparações e liberações dos pratos; 
auxiliar e efetuar a higienização 
da cozinha, seguindo as normas e 
procedimentos. Benefícios: vale-
transporte, cesta básica (R$ 150,00), 
refeição na empresa e uniforme. 
Horário de trabalho: de segunda 
a sexta, das 7h às 16h48. Salário:
R$ 1.045,77.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 
2607) – VAGA EXCLUSIVA PCD 
(PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 

Requisitos: ensino médio completo 
e conhecimento em informática – 
pacote Offi  ce. Atividades: executar 
trabalhos administrativos que 
envolvam cálculos, coleta e registro de 
informações; atendimento ao público, 
redação, conferência, recebimento, 
emissão e arquivo de documentos. 
Benefícios: vale-refeição de
R$ 24,20/dia trabalhado, plano de 
saúde, plano odontológico, seguro 
de vida, previdência privada e vale-
transporte. Horário de trabalho: 
40h semanais de segunda a sexta. 
Salário: R$ 1.494,00.

Os cadastros poderão ser feitos 
até 19 de fevereiro. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confi ra 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br

VAGAS EM
NOVA LIMA

Banco de talentos já inseriu 
mais de 3 mil jovens no 
mercado

Para modernizar o acesso às informações do trabalhador, o governo federal criou a 
Carteira de Trabalho Digital, em substituição à Carteira de Trabalho física. Para acessar o 
documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo “Carteia de Trabalho Digital” na loja 
virtual (Apple Store da Apple e no Play Store do Android) ou acessar o link https://servicos.
mte.gov.br. Agora, todos os contratos de trabalho (novos ou já existentes) e anotações 
(férias, salário, dentre outros) serão feitos apenas eletronicamente e é possível acompanhá-
los pelo aplicativo ou pela internet. Em caso de dúvida, acesse o site ou procure o Conexão 
Profi ssional (Rua Chalmers, 80, Centro / Rua Kennon, 95, Jardim Canadá).

NOVA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Participamos do evento para 
ter contato com o mercado de 
trabalho em Nova Lima e para 
ver as melhorias que estão 
surgindo. A Prefeitura tem 
investido muito no jovem e nos 
deu a oportunidade de cursar 
o técnico em administração no 
Senai. Com esse curso, estou 
abrindo o meu negócio como 
fotógrafo”

Ariel Araújo, 23 anos,
morador do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima

Nós já trabalhamos com a 
oportunidade de primeiro 
emprego e percebemos que 
o jovem aprendiz tem tudo a 
ver com o que oferecemos na 
empresa. Participamos do evento 
para entender mais sobre a 
legislação e os processos e até 
para conhecer as empresas 
evolvidas para fechar parcerias”

Tiago Quintino, psicólogo 
e especialista em gestão de 
pessoas na Preserves
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SERVIDORES RECEBEM CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTOS
AMBIENTAIS ATÉ CLASSE 4

Formação ainda prevê novas etapas e deve ser concluída no próximo mês

No dia 11 de fevereiro, Nova 
Lima deu mais um importante passo 
para assumir os licenciamentos 
ambientais classe 4, até então 
atribuídos ao governo estadual. Na 
data, foi realizada uma capacitação 
ministrada pela Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais 
para as equipes do jurídico, da 

regularização, fi scalização e guarda 
civil ambiental, compreendendo 
temas como: análise de supressão 
vegetal, fi scalização ambiental, 
drenagem pluvial, esgotamento 
sanitário, terraplanagem, recursos 
hídricos, questões jurídicas e análises 
técnicas do licenciamento ambiental 
e unidades de conversação.

A formação ainda prevê novas 

capacitações, que devem ser realizadas 
até o mês de março, no sentido de 
constituir um órgão governamental 
competente para a emissão dos 
licenciamentos, conforme prevê a 
legislação. As ações sequentes serão 
a realização de um decreto municipal 
e o aval da Procuradoria.

A medida permitirá à Prefeitura 
uma gestão mais adequada do 
território nova-limense, com maior 
autonomia e celeridade aos processos 
de licenciamento, contribuindo 
também para a redução do 
desmatamento ilegal na cidade.

MEIO AMBIENTE

Curso de capacitação reuniu mais de 50 profi ssionais da Prefeitura

Autonomia e celeridade
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ESCOLA CASA ARISTIDES ABRE INSCRIÇÕES
PARA 18 CURSOS E OFICINAS

Interessados devem comparecer à secretaria da escola, entre os dias 2 e 6 de março, das 9h às 17h

NOVA LIMA GANHA ESCOLA DE TEATRO LIVRE
Espaço é voltado para formação técnica e de iniciantes, preparação do artista de teatro

para o mercado de trabalho e trabalho de projeto inclusivo

A Escola Casa Aristides abre inscrições 
para 18 cursos e ofi cinas que serão 
oferecidos em 2020. Os interessados 
devem comparecer à secretaria da escola, 
entre os dias 2 e 6 de março, das 9h às 
17h.

Durante a inscrição, os alunos serão 
orientados sobre os dias e horários das 
aulas. Elas serão iniciadas em 9 de março 
e encerradas em 11 de novembro.

As portas da Escola Casa Aristides 
estão abertas para o desenvolvimento 
sustentável. Não apenas para o 
reaproveitamento dos alimentos, 
tecidos e acessórios, mas nas iniciativas 
autossustentáveis, no desenvolvimento 
humano, econômico e social, bem como 
no modo de ser, vestir, alimentar, cuidar 
da saúde, comportar, pensar, preservar, 
transformar, inovar, economizar e 
empreender.

Até o dia 27 de fevereiro, os trabalhos 
desenvolvidos por alunos e professores 
fi carão expostos aos visitantes.

O dia 4 de fevereiro entrou para 
a história do cenário cultural nova-
limense. A cidade conta, a partir 
de agora, com a primeira Escola de 
Teatro Livre, instalada no Centro de 
Atividades Culturais (CAC) Cabeceiras. 
Artistas de todas as idades e iniciantes 
interessados poderão participar do 
projeto gratuitamente.

As inscrições já podem ser feitas, 
de graça, das 14h às 17h, no próprio 
CAC, localizado na Rua Tamandaré, 
448, Cabeceiras. Cada ofi cina deve ser 
composta por 25 alunos.

A inauguração ocorreu com 
grande presença da comunidade. Os 
trabalhos na Escola de Teatro foram 
iniciados com o projeto “Diálogo com 

o Artista” que recebeu o encenador, 
ator e um dos fundadores da Soarte, 
Pierre Duarte.

Nos primeiros seis meses, as 
aulas serão divididas em quatro 
módulos com ofi cinas gratuitas 
de Expressão Vocal, Maquiagem 
Cênica, Preparação e Consciência 
Corporal, Técnicas de Teatro, Figurino, 
Dramaturgia, Produção de Espetáculo, 
Iluminação Cênica de Teatro e Eventos, 
Sonorização de Teatro e Eventos, 
Teatro para Iniciantes, Projeto de 
Inclusão e Consciência Corporal.

CULTURA

Importante espaço de difusão cultural, Escola Casa Aristides resgatou a 
história de Nova Lima e a valorização dos artistas, artesãos e voluntários 

que passaram por ela

• Bijuteria e Acessórios;
• Cerâmica;
• Cinemídia; 
• Culinária;
• Bordado;
• Corte e Costura;
• Fotografi a;
• Mosaico;
• Patchwork;
• Reciclagem Artística;
• Xilogravura;
• Desenho;
• Estamparia;
• Incubadora de Mídias;
• Marcenaria;
• Marchetaria;
• Pintura;
• Reciclagem.

CURSOS E OFICINAS 
OFERECIDOS:

Nova Lima é uma cidade que 
sempre abraçou a arte de se 
fazer teatro, e agora inaugura 
esse local de estudo, criação e 
fomento ao teatro, que pertence 
a cada um dos artistas desta 
cidade”

Gleison Peixoto, ator

Essa escola chega para abraçar 
os artistas que já vêm se 
mantendo de suas artes e vem 
para despertar novas gerações de 
atores e atrizes, além do desejo 
de arte nas pessoas”

Vinícius Ribeiro, ator

O teatro educa, instrui e diverte. Espero que todo 
jovem que deseja vivenciar o teatro procure essa 
escola e participe das atividades. É um espaço 
muito importante para a comunidade”

Pierre Duarte, ator, encenador e um dos 
fundadores da Soarte

Primeiro semestre
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