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Festa reúne milhares de pessoas para uma 
programação especial, que contou com 70 
shows musicais, 52 blocos e 11 atrações 
infantis espalhados por toda cidade
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Os primeiros meses do ano são normalmente 
marcados pelo calor e por longos períodos de 
chuvas. Um dos principais benefícios dessa época 
é a abundância de água, ideal para o plantio. 
Nesse sentido, o projeto Quintal Protegido reforça 
a doação de mudas frutíferas para cidadãos que 
residem no município, possuem espaço e desejam 
cultivar um pomar doméstico. O objetivo do 
projeto é fomentar o aumento de áreas verdes 
pela cidade e estimular a responsabilidade social 
pela proteção do meio ambiente, criando uma 
consciência coletiva em torno do tema.

COMO PARTICIPAR

Para receber as mudas, gratuitamente, basta 
ir ao Centro de Educação Ambiental – CEA Nova 

Lima, que fica na Rua Lauro Magalhães Santeiro, 
1.491, Chácara dos Cristais, das 8h30 às 10h30 
e das 13h às 15h30, levando original e cópia 
dos seguintes documentos: comprovante oficial 
de endereço (guia de IPTU, Imposto Territorial 
Rural ou conta de água e energia) de onde serão 
plantadas as mudas e documentos pessoais 
(CPF e carteira de identidade ou de habilitação). 
Somente pode ser atendida uma pessoa por 
unidade familiar e desde que não tenha sido 
beneficiada nos 12 últimos meses.

Mais informações pelos telefones:

CEA: (31) 3547-5199 
Emater: (31) 3542-9605

PREFEITURA INTENSIFICA DOAÇÃO DE 
MUDAS DURANTE PERÍODO DE CHUVAS   

Projeto Quintal Protegido incentiva plantio doméstico 
de árvores frutíferas em imóveis da cidade

FOLIA COM 
SEGURANÇA E 

RESPEITO
Mais uma vez, o Carnaval de Nova 

Lima foi um sucesso. Milhares de 
pessoas prestigiaram a programação que 
organizamos durante o mês de fevereiro, 
que, além dos cinco dias de folia, contou 
com atrações no pré-carnaval em diversos 
bairros. Para isso, oferecemos o apoio 
necessário às comunidades, como Honório 
Bicalho e Jardim Canadá, além de tantas 
outras, para que os nova-limenses e 
turistas pudessem aproveitar a festa mais 
popular do país. 

A alegria também chegou a São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos), 
que voltou a receber o carnaval neste 
ano. Em 2019, entendemos que não 
era adequada a realização do evento na 
comunidade, dada a situação de alerta 
das barragens. Neste ano, foram dezenas 
de shows e blocos, oferecidos em parceria 
com a Vale, no local.

E o mais importante: as famílias 
puderam participar de tudo isso em 
segurança. Isso porque, com a atuação 
da Guarda Civil Municipal, das polícias 
Civil e Militar, dos bombeiros civis e 
de segurança contratada, o evento 
transcorreu de maneira ordeira, em 
clima de tranquilidade e respeito entre os 
foliões.

A folia em Nova Lima foi garantida 
com atrações para diferentes idades 
e todos os gostos. Foram 70 shows 
musicais, 52 blocos e 11 atrações infantis 
– uma verdadeira festa por toda a cidade. 
Ao final de mais uma edição, podemos 
afirmar que o Carnaval da Gente segue 
alegrando os nova-limenses e encantando 
quem escolhe curtir aqui pela primeira 
vez.

MEIO AMBIENTEEDITORIAL

A FOLIA EM NOVA LIMA FOI 
GARANTIDA COM ATRAÇÕES 
PARA DIFERENTES IDADES E 
TODOS OS GOSTOS. FORAM 70 
SHOWS MUSICAIS, 52 BLOCOS 
E 11 ATRAÇÕES INFANTIS – 
UMA VERDADEIRA FESTA POR 
TODA A CIDADE
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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 
On-line tag.pnl.mg.gov.br

Quem adquire as mudas assume o compromisso do plantio, fazendo 
sua parte quanto à proteção ambiental
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No dia 10 de fevereiro, começou o ano letivo 
da rede municipal de Nova Lima. A mesma data 
marcou também o início da municipalização da 
Escola George Chalmers, unidade que atende 
cerca de 830 estudantes dos últimos anos do 
ensino fundamental e que, historicamente, 
estava sob gestão estadual. A mudança na 
administração da instituição representa uma 
iniciativa piloto, visando o cumprimento da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
determina a execução dos ensinos infantil e 
fundamental como competência dos municípios. 

O principal propósito da mudança é ofertar 
um ensino de excelência aos estudantes 
que estão nessa fase da educação. A fim de 
contribuir para a permanência dos estudantes 
na escola e assegurar o direito à educação 
de forma abrangente, a Prefeitura fornece 
uma alimentação balanceada, condizente 
com as necessidades nutricionais dos alunos; 
providencia o transporte escolar ao público 
que necessita desse benefício e concede aos 
estudantes o material escolar e a mochila.

No que se refere à infraestrutura, antes 
do início das aulas, a Escola George Chalmers 
passou por manutenção e recebeu novos 
mobiliários e insumos, com o objetivo de 
melhorar o atendimento aos estudantes. 

MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA GEORGE CHALMERS 
GARANTE AVANÇOS PARA MAIS DE 800 ADOLESCENTES   

Gestão trouxe benefícios como capacitações para professores e demais profissionais da escola, 
qualificação da merenda e melhorias na infraestrutura da unidade 

EDUCAÇÃO

Com a municipalização, a alimentação da Escola George Chalmers 
passou a ser a mesma das demais escolas municipais de Nova Lima
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Eu vim da Escola Municipal Vera Wanderley Dias e estou 
muito satisfeito aqui. A comida continua gostosa, me sinto 
seguro e o ambiente é bem organizado”
 
João Gabriel Cirino de Assis,
aluno do 6º ano da Escola George Chalmers 

UNIFORMES
Atendendo a um pedido 
dos estudantes da escola 
George Chalmers, o novo 
uniforme será definido com 
os alunos.
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No dia 27 de fevereiro, o Governo Municipal 
assinou a ordem de serviço para construção do Centro 
de Convivência da Pessoa Idosa, que funcionará no 
Ginásio Municipal, antigo parque aquático do Villa 
Nova, localizado na Rua Bias Fortes, no centro da 
cidade. A obra não interferirá no funcionamento da 
quadra esportiva e sua entrega está prevista ainda 
para este ano.

Cerca de 400 cidadãos, que possuem mais de 
60 anos, estão cadastrados para usufruir do novo 

equipamento público, cuja proposta é tornar-se 
um local de referência na promoção e defesa de 
direitos da pessoa idosa, com foco no cuidado para 
um envelhecimento ativo e saudável, privilegiando 
o convívio social e cultural desse público. A nova 
estrutura dobrará a capacidade de atendimento 
atual, que passará de 100 para 200 pessoas por 
dia.  

No centro serão ofertadas atividades gratuitas 
voltadas ao idoso, como acolhimento psicológico, 

fisioterapia preventiva, oficina de artesanato, dança 
circular, hidroginástica, tarde de convivência, bailes 
dançantes e atrações musicais. Também serão 
desenvolvidos os projetos do Espaço Conviver, 
Motivação e Tecer a Vida.

A estrutura da edificação prevê espaço para o 
funcionamento do Conselho Municipal do Idoso e 
de demais outros órgãos com o mesmo foco. Além 
disso, o local também dará apoio e referenciará 
grupos de idosos independentes da cidade.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA 
TERÁ CAPACIDADE PARA ATENDER 400 PESSOAS   

Prevista para ser entregue em 2020, unidade vai oferecer atividades 
e serviços diversificados aos nova-limenses

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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VAI SE CASAR? FIQUE ATENTO ÀS DICAS ANTES 
DE CONTRATAR SEUS FORNECEDORES

............................................. 
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

• Busque referências e pesquise sobre a 
empresa a ser contratada no Cadastro Nacional 
de Reclamações do Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor (DPDC)
• Na prévia assinatura do contrato, verifique 
se todos os serviços e produtos acordados 
verbalmente constam no documento
• É importante registrar no contrato os detalhes 
e as descrições de todo serviço ou produto 
contratado como, por exemplo, tipo de flores, 

arranjos, alimentos e utensílios oferecidos pelo 
buffet
• Caso haja algum problema no evento, ele 
deverá ser descrito em documento assinado 
pelo consumidor e pelo responsável da empresa
• No caso de rompimento contratual, o 
consumidor poderá exigir o cumprimento da 
obrigação com a substituição de produto ou de 
serviço similar ou até rescindir o contrato sem 
prejuízo, com restituição da quantia paga

IDOSOS CONTARÃO COM ESTRUTURA QUALIFICADA
O Centro de Convivência da Pessoa Idosa será equipado com um 

salão preparado para receber bailes e atividades diversas, além de 
uma cozinha. Haverá um núcleo de sanitários acessíveis por andar e o 
acesso ao segundo pavimento poderá ser feito pela escada interna ou 
por elevador. O segundo pavimento conta com salas administrativa, de 

aula, atendimento, artesanato, multiuso e do conselho do idoso; além de 
consultório, almoxarifado e banheiro de funcionários. Na área externa 
haverá a revitalização da piscina para atividades de hidroginástica, 
construção de vestiários feminino, masculino e acessível, área de descanso 
com pérgola, áreas ajardinadas e estacionamento interno.

Edificação potencializará, ainda mais, atendimento à pessoa idosa em Nova Lima
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SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMEÇAM 
A RECEBER O CARTÃO-ALIMENTAÇÃO    

Novo benefício vem para complementar o vale-refeição; valor depositado será 
retroativo à data de aprovação, em novembro do ano passado

ADMINISTRAÇÃO

A Administração Municipal entrega, 
nesta primeira quinzena de março, o cartão-
alimentação a todos os servidores públicos 
da Prefeitura. O benefício será repassado, 
mensalmente, para auxiliar nas compras 
feitas em supermercados e padarias.

O valor será disponibilizado de acordo 
com a faixa salarial dos servidores, sendo: 
R$ 180,00 para quem recebe salário básico 
de até R$ 1.800,00; R$ 150,00 para salários 
básicos de R$ 1.800,01 até R$ 3.000,00; e 
de R$ 100,00 para servidores que recebem 
salário básico acima de R$ 3.000,00. 

O projeto de lei, de autoria do Executivo, 
foi aprovado em novembro de 2019 pela 
Câmara Municipal e, por isso, o benefício 
será entregue com valor retroativo à data 
de aprovação.

Além do cartão-alimentação, em 2019, 
foram concedidos aumentos no valor do 
vale-refeição, correções salariais para todos 
os servidores e reajuste remuneratório 
às categorias com menores médias de 
salários. A concessão desses benefícios 
só foi possível após o Governo Municipal 
arrumar a casa e colocar as contas em dia, 
o que tem viabilizado ações de valorização 
do funcionalismo público.
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Benefício vai variar entre R$ 100 e R$ 180 por mês, de acordo com a faixa salarial

SERVIDORES PASSAM A RECEBER NO 1º DIA ÚTIL
 
OUTRA NOVIDADE, QUE VISA FACILITAR A VIDA DOS SERVIDORES E 
PASSOU A VALER EM MARÇO, FOI O ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO 
FUNCIONALISMO PÚBLICO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL DE CADA MÊS. 
ANTES, OS SERVIDORES PÚBLICOS RECEBIAM NO QUINTO DIA ÚTIL.
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No dia 16 de fevereiro, a Prefeitura realizou a 
primeira edição do Festival Nova Lima Art Déco. 
O evento, que aconteceu no Largo da Rua Santa 
Cruz e foi aberto ao público, teve o objetivo de 
valorizar o patrimônio histórico arquitetônico da 
cidade e apresentá-lo à população.

Além de opções de biertrucks e barraquinhas, o 
festival contou com atrações de peso, como Sérgio 

Britto, vocalista da banda Titãs, que interpretou 
consagradas músicas da banda de rock e outros 
sucessos nacionais e internacionais; além do 
Bloco Magnólia, com um repertório de jazz no 
estilo Second Line, referenciando os cortejos de 
jazz de Nova Orleans, o conhecido Mardi Gras. 

Com origens na Europa do século XX, o 
Art Déco é um movimento que mistura vários 

estilos e influenciou a arquitetura, o design 
de interiores e desenho industrial, a moda, a 
pintura, as artes gráficas e o cinema. O nome 
surgiu da abreviação de Artes Decorativas e, na 
arquitetura, é caracterizado pelo rigor geométrico, 
a predominância de linhas verticais e a utilização 
de materiais nobres para a época.

A Prefeitura realizará, em parceria com o 
Sebrae-MG, uma rodada de negócios para reunir 
empresários do ramo do turismo e incentivar a 
formação de parcerias e projetos voltados para 
a atividade turística dentro do município. O 

evento ocorre no dia 11 de março (quarta-feira), 
das 18h às 21h, no Canadá Eventos (Avenida 
Vitória, 199 - Jardim Canadá), e as inscrições, 
gratuitas, podem ser feitas no Turismo, pelo 
(31) 3581-8423 ou, presencialmente, na Praça 

Dr. Antonino Fonseca Júnior, 8 - Centro. Durante 
o evento, acontecerão as palestras “O que Nova 
Lima tem a oferecer” e “O poder do evento no 
segmento de Turismo”, seguidas de uma rodada 
de negócios.

1º FESTIVAL NOVA LIMA ART DÉCO ENALTECE 
O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA CIDADE   

Além de gastronomia, evento recebeu shows do Sérgio Britto, integrante do Titãs, e Bloco Magnólia

CIDADE REALIZA RODADA DE NEGÓCIOS

TURISMO

Evento trouxe atrações de peso para destacar o patrimônio arquitetônico de Nova Lima

Sérgio Britto, do Titãs, agitou o público

MAIOR EIXO SEQUENCIAL DE CONSTRUÇÕES ART DÉCO 
DA AMÉRICA LATINA
 
O MOVIMENTO CHEGOU A NOVA LIMA NA DÉCADA DE 1930 E DEIXOU 
MARCAS NA CONSTRUÇÃO DE FACHADAS DE CASAS POR TODA A 
CIDADE. DE ACORDO COM O CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE NOVA LIMA, O TRECHO QUE 
PASSA PELAS RUAS DOMINGOS RODRIGUES, SANTA CRUZ, BIAS 
FORTES E MELO VIANA É O MAIOR EIXO SEQUENCIAL DE CONSTRUÇÕES 
ART DÉCO DA AMÉRICA LATINA.

Acho que a minha casa é a mais decorada e 
eu adoro morar aqui. Gosto muito de festas 
e eventos como esse. A Prefeitura está de 
parabéns por resgatar a nossa cultura assim”
 
Rosiléa Dieguez Protzner Couto,
aposentada, moradora do Centro
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A edição 2020 da Feira 
Bom Levar da Nossa Gente terá 
algumas novidades. Foi feito novo 
chamamento público com acréscimo 
de vagas no ramo de alimentação. 
Os frequentadores terão à disposição 
17 barraquinhas com produtos 
variados: artesanato, churrasco, 
bebidas, quitandas e doces, tropeiro 

e espaguete, produtos da roça e 
plantas naturais. 

Para incrementar, em cada 
edição da feira tem apresentação 
musical no coreto da praça. A 
atração funciona todos os sábados, 
das 8h às 14h, na Praça Bernardino 
de Lima, Centro.  

A Feira Bom Levar da Nossa Gente 

já capacitou 29 expositores locais 
para empreender de forma legal e 
profissional.  Trata-se de um projeto 
de economia criativa que apoia o 
microempresário a superar os seus 
desafios, criar o próprio negócio e 
se tornar bem sucedido, bem como 
incentiva o empreendedorismo na 
cidade.

O Governo Municipal iniciou, 
no dia 4 de março, os trabalhos de 
limpeza de parte do trecho da MG-
030, próximo ao Parque Aurilândia 
(Xurupita). Em função das constantes 
chuvas que atingem Minas Gerais, 
desde o início do ano, uma encosta 
cedeu e interditou uma das pistas da 
rodovia.

Para resguardar a segurança de 
quem passa pelo local e também dos 
próprios trabalhadores destacados, 
ainda não havia sido possível 
executar os serviços. Uma equipe 

foi mantida de prontidão para poder 
iniciar as intervenções tão logo as 
chuvas permitissem. O projeto para 
solução definitiva, que prevê uma 
obra de contenção, já foi concluído 
e as obras terão início nas próximas 
semanas.

Os motoristas devem observar a 
sinalização local ou, de preferência, 
evitar o trecho, em função das 
retenções. Condutores de veículos 
pequenos, principalmente, podem 
optar pelos acessos por dentro da 
sede do município.

FEIRA BOM LEVAR É OPÇÃO DE LAZER 
E COMPRAS NA PRAÇA BERNARDINO DE LIMA    

Artesanato, alimentação e plantas naturais estão à disposição dos frequentadores, 
que agora contam também com a opção de churrasco

LIMPEZA DE TRECHO 
DA MG-030 É INICIADA    

Serviço é executado na altura do Parque Aurilândia; 
obra de contenção será feita no local

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

TRÂNSITO

Feira Bom Levar ocorre todos os sábados, na Praça Bernardino de Lima

Eu atendo encomendas para 
casamentos e aniversários, 
mas expor na feira, para 
mim, significa adquirir novas 
experiências e uma forma 
de mostrar o meu trabalho 
artesanal, conhecer novas 
pessoas e atrair mais clientes. 
E, assim, também busco gerar 
e complementar mais a renda 
pessoal”
 
Karina Raquel Assunção,
expositora de aromatizantes

 

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.  

ESTAGIÁRIO (A) (CÓD. 2647)

Requisitos: estudantes de graduação 
ou técnico em farmácia. Atividades: 
auxiliar nas rotinas de farmácia. 
Benefício: vale-transporte. Horário 
de trabalho: 6h por dia (a combinar). 
Bolsa-estágio: R$ 500,00.

PIZZAIOLO (CÓD. 2646)

Requisitos: ensino médio completo 
e experiência anterior na função. 
Atividades: responsável por preparar 
a massa e recheio de pizzas e outros 
lanches. Benefícios: vale-transporte, 
cesta básica e alimentação na 
empresa. Horário de trabalho: 
12x36, das 11h às 23h. Salário: 
R$ 1.480,00

CONSULTOR DE VENDAS 
PJ (CÓD. 2649)

Requisitos: ensino médio completo 
ou universitário e experiência anterior 
na área de vendas. Atividades: 
atendimento e visitas externas aos 
clientes para venda de energia solar 
fotovoltaica. Benefícios: ajuda de 
custo para transporte e alimentação. 
Horário de trabalho: comercial. 
Salário: faixa de R$ 3.000,00.

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(CÓD. 2656)

Requisitos: ensino fundamental 
completo e experiência anterior na 
função. Atividades: trabalhar com 
grandes instalações de drenagem, 
esgoto, canaletas, boca de lobo 
e recolhimento de água pluvial. 
Benefícios: vale-transporte e cesta 
básica. Horário de trabalho: 44h 
semanais – a combinar. Salário: 
R$ 1.749,00.

Os cadastros poderão ser 
feitos até 11 de março. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

VAGAS EM
NOVA LIMA

CONHEÇA OS PRODUTOS E PRESTIGIE!

SINALIZAÇÕES 
DEVEM SER 

RESPEITADAS

Peças de cerâmicas e gesso pintadas; capas, forros, tapetes em crochê e 
pano de prato; bolsas, tapetes, aventais e chaveiros; colchas, forros e almofadas 
em Patchwork; Quitandas (pães e bolos); bijuteria, filtro dos sonhos, chaveiros 
e bonecos; aromatizantes, sabonetes e difusores; vasos de plantas e flores 
naturais; cachecol e capa de botijão; chinelos decorados e panos de prato; 
toalhas bordadas e caixas de madeira decoradas; artigos em crochê e baús de 
madeira; panos de prato e artigos de decoração; tapetes decorados com malha; 
bijuteria e enxoval de bebê.

Para garantir a segurança 
e o ordenamento do trânsito, 
é importante que a população 
respeite as sinalizações realizadas 
pela Prefeitura na cidade. Além 
das consequências criminais, a 
legislação municipal e o Código 
Civil Brasileiro preveem ainda a 
indenização ao município pelo dano 
causado e a terceiros por eventuais 
prejuízos em decorrência das ações 
de vandalismo.

Denúncias – Guarda Civil 
Municipal: 153 ou 3541-5050
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A festa mais popular do país 
é marcada pelo clima de alegria 
e descontração em Nova Lima e, 
neste ano, não foi diferente. O 
Carnaval da Gente 2020 arrastou 
milhares de pessoas pelas ruas da 
sede e dos bairros durante os dias 
de folia e também nas atrações 
do pré-carnaval, que agitaram as 
comunidades. O mês de fevereiro foi 
animado, com atrações para diversos 
gostos e idades. Confira!

Como de costume, os tradicionais blocos foram 
os mais concorridos e lotaram as principais ruas da 
sede. O da Taioba e Marylou animaram o público nos 
dias 14 e 21, respectivamente. O Bloco dos Sujos, no 
domingo, foi o ponto alto da festa e reuniu um grande 
público do Bicame à Praça Bernardino de Lima. Já na 
terça-feira, o Olosujos agitou a galera no último dia 
de carnaval. Além das tradicionais marchinhas, shows 
de variados estilos foram realizados.

CARNAVAL GARANTE FESTA POR TODA A CIDADE    
Governo Municipal organiza programação com atrações em diversos bairros; shows musicais e blocos tradicionais fazem a alegria dos foliões

CARNAVAL DA GENTE 2020

TRADIÇÕES
MANTIDAS

Bloco Marylou

Olosujos

Bloco dos Sujos

Banda do Marcão

Kero Biss

Bloco da Taioba

Músicos em ação
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A Prefeitura também ofereceu o apoio 
necessário - como estrutura, banda e banheiros 
químicos - às comunidades para a realização dos 
blocos que antecederam o carnaval e também 
durante a folia. Uma programação especial foi 
elaborada na Praça Bernardino de Lima, em 
Honório Bicalho e no Jardim Canadá. Shows e 
blocos, que crescem a cada edição, não faltaram.

A alegria também tomou conta de São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos), que voltou 
a receber atrações da festa mais popular do país. 
No ano passado, o carnaval não foi realizado no 
local, em função da situação das barragens.

CARNAVAL GARANTE FESTA POR TODA A CIDADE    
Governo Municipal organiza programação com atrações em diversos bairros; shows musicais e blocos tradicionais fazem a alegria dos foliões

COMUNIDADES 
RECHEADAS DE 

ATRAÇÕES

BandaToca Raul, em São Sebastião das Águas Claras  (Macacos)

Bloco da Dindinha, no Boa VistaBloco Na Contramão, no Centro

Bloco do Dorjão, no BNHBloco das Empreguetes, no RosárioBloco Afro Seu Benedito, no Centro

Bloco Unidos pelo Oswaldão Bloco Pé de Cana, no CabeceirasBloco Uai Tô Duro, no Jardim Canadá
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Quem curtiu o carnaval em 
Nova Lima pôde conferir de perto 
o efetivo mobilizado para garantir 
a segurança dos foliões. A Guarda 
Civil Municipal e a Polícia Militar de 
Minas Gerais atuaram na proteção 
da população. Segurança privada 
foi contratada para proteger o 
patrimônio público. Além disso, a 
Polícia Civil reforçou plantão durante 
o carnaval, evento que ainda contou 
com o apoio dos bombeiros civis. O 
Carnaval da Gente transcorreu sem 
grandes ocorrências.

CARNAVAL DA GENTE 2020

FOLIA COM 
SEGURANÇA

Sou peruano, de Lima, e 
estou aqui pela primeira vez. 
O Carnaval de Nova Lima me 
pareceu muito atrativo, alegre 
e colorido. Me casei aqui ontem 
com a Adriana, e essa festa faz 
parte da nossa lua mel”
 
Romulo Chaves,
turista de Lima e folião do 
Bloco dos Sujos

Há oito anos eu não passava 
o Carnaval aqui. Este ano eu 
voltei a passar e curti muito. 
Aproveitei a festa em família, 
pois acho que também é uma 
oportunidade da gente se 
aproximar mais”
 
Elaine Cristiana Mariano,
moradora do Bairro Cabeceiras

Eu gosto muito do carnaval e 
estou usando fantasia de alemã. 
Nós saímos todos os dias assim 
porque ela é muito bonita. A 
parte que eu mais gosto do 
carnaval é poder jogar confete, 
brincar e usar fantasia”
 
Rafaela Cristina de Pádua, 
6 anos,
e os pais, Rafael Vinícius e 
Lisiane Cristina Ferreira Rosário, 
moradores do Bairro Cabeceiras

Gosto de carnaval e o de Honório 
Bicalho foi interessante, tem 
tradição em blocos, como o do 
Caixão, Lelé da Kuka e Balança. 
É muita alegria, mas a festa 
é também oportunidade para 
conscientizar, principalmente os 
jovens, sobre o uso de drogas 
e álcool excessivo, gravidez 
indesejada e DSTs”
 
Fernanda Andrade Santos Leão,
agente comunitária de saúde 
Moradora de Honório Bicalho

Segurança reforçada no carnaval

Foliões animados

Serviços de saúde de prontidão

Crianças na folia Público no Jardim Canadá
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Bloco da Ressaca

Jader Rocha e banda

Bateria Treme Terra

Edian Araújo e banda

Bloco Balança

Atrações infantis

Banda Top 6

Lúcio Lopes e banda

Nova-limenses saíram caracterizados

Fotos: Fabrício Araújo, João Victor Moraes, Leandro Paiva, Lívia Bastos, Maíra Oliveira, Mariana Costa, Paulo Freitas e Welington de Oliveira
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Bairro Água Limpa terá primeira escola de educação fundamental, outra de ensino infantil e 
UBS ampla para atender às necessidades da comunidade; no Mingu, UBS passa por obras 

de adequações e ampliações para dar mais conforto aos usuários

OUTROS AVANÇOS

A entrada, os banheiros e as áreas de circulação foram 
adequados, visando atender às normas de acessibilidade e 
proporcionar mais conforto e segurança para os usuários. A sala 
de curativos e o consultório odontológico ficarão mais amplos e 
confortáveis. A nova sala de procedimentos terá banheiro e ducha. 
Além da recepção, haverá um espaço destinado para quem aguarda 
atendimento interno.

Na UBS Mingu, tiveram início as obras de ampliação e 
reformulação para atender às demandas atuais da comunidade. A 
unidade contará com mais consultórios, sala de vacinas, recepção 
mais espaçosa e espaços amplos para atendimentos diversos. Foram 
feitas, também, algumas modificações pontuais na praça ao lado 
para possibilitar a ampliação da UBS, como a instalação de novos 
postes de iluminação e de guarda-corpo; e o piso foi readequado 
para melhorar o acesso.

As demolições de alvenarias e a fundação de concreto da área 
que será ampliada estão concluídas.  Neste mês, estão previstos 
os serviços de alvenaria, reboco, revestimento e redes de esgoto 
e água; também a instalação de bancadas, acessórios, portas e 
janelas. No próximo mês, a previsão é de que fiquem prontos a 
pintura, instalação elétrica, as rampas, escadas e os gramados na 
área externa.
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OBRAS PARA A SAÚDE 
E EDUCAÇÃO

BAIRRO MINGU
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UBS trará mais agilidade nos atendimentos para moradores do Água Limpa

Primeira escola fundamental: estudo mais perto de casa

ÁGUA LIMPA: 
EQUIPAMENTOS 
IMPORTANTES 
PARA A COMUNIDADE

As construções da escola de ensino fundamental e da Unidade 
Básica de Saúde estão em andamento e trarão mais conforto para a 
comunidade, que não precisará se deslocar mais para bairros vizinhos 
para estudar nem para tratar da saúde. Além disso, os moradores 
contarão com um Centro de Educação Infantil.

UBS

A construção da UBS segue o modelo padrão do Ministério da Saúde, 
Tipo II; o projeto foi criado de forma que atende às particularidades do 
terreno e segue as normas de acessibilidade.

Os serviços continuam na área externa com colocação de cerâmica 
e textura na fachada e piso de acesso à entrada, construção de muro, 
instalação de fossa séptica e colocação de cobertura (policarbonato) e 
serviços de jardinagem. Já na área interna, também estão em andamento 
a colocação de pisos, serviços de pintura e elétrica e a instalação de 
portas, janelas e acessórios.

ESCOLA FUNDAMENTAL

A primeira escola que será entregue à comunidade terá uma 
estrutura ampla de 2.000 m² e mais de 1.000 m² de área construída e 
foi projetada para atender cerca de 300 estudantes, do 1º ao 5º ano, do 
ensino fundamental.  

A escola terá seis salas de aula, uma biblioteca, instalações 
administrativas, refeitório e pátios cobertos; área para recreação e 
atividades educacionais ao ar livre, além de acesso direto para a quadra 
poliesportiva que será construída, futuramente, no lote ao lado.

Atualmente, na área externa, está em andamento a construção de 
passeios, piso, fossa séptica e gramado; serviços de instalação elétrica, 
pintura e sistemas de gás e contra incêndios. Já na parte externa, 
seguem os serviços de colocação de rodapé, de acessórios e de cerâmica, 
instalação elétrica e pintura.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO 
DO ÁGUA LIMPA SERÁ APRESENTADO EM ABRIL  

Região passa por regularização fundiária, reordenamento territorial e saneamento ambiental

IMPLANTAÇÃO DA PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AVANÇA   
Modelo segue tendência brasileira de cidades inteligentes com a previsão de substituição das lâmpadas 

atuais pelas de LED em todas as vias públicas para garantir mais segurança ao tráfego de pedestres e veículos 
e a melhoria da qualidade de vida da população

O Bairro Água Limpa se prepara para receber seu Projeto 
de Desenvolvimento Urbanístico. A apresentação ocorrerá no 
dia 15 de abril.

O trabalho é uma das etapas do processo de regularização 
fundiária, considerado um dos principais do Brasil. O Água 
Limpa possui uma área de 932 hectares entre Nova Lima 
e Itabirito, com 3.800 e 1.200 famílias residentes em cada 
cidade, respectivamente.

O projeto é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), assinado em 2018, pelas prefeituras, Ministério 
Público de Minas Gerais, associações comunitárias e outras 
instituições.

O TAC permite o Processo de Regularização Fundiária 
do tipo Reurb-E, em que a própria comunidade arcará com 
todos os custos desse processo, incluindo urbanização, 
documentação e indenização de quem teve os lotes ocupados 
irregularmente, cujos valores serão definidos pela justiça.

A etapa de diagnóstico, a primeira fase de 
implantação da Parceria Público Privada (PPP) 
de Iluminação Pública, para a modernização da 
iluminação pública de Nova Lima, que levantou as 
características de iluminação da cidade, está em 
fase de validação.

O estudo mostrou que mais de 80% da 
iluminação do município não atende às normas 
vigentes, ou seja, não corresponde aos parâmetros 
de iluminação e conformidade, de acordo com a 
geometria das vias e da disposição e condições dos 
postes, braços e das luminárias. As próximas fases 

são: a consulta e audiência pública e licitação. 
O projeto prevê a substituição de quase 20 

mil pontos de luz existentes no município pelas de 
LED, cuja troca se dará em um prazo aproximado 
de um ano, a partir da contratação da futura 
concessionária.

BENEFÍCIOS

Além de contribuir para a redução de 
criminalidade e acidentes e do valor da conta de 
energia do município em até 60%, a PPP também 

propiciará a implantação de telegestão nas 
principais vias e possibilidade de outras conexões: 
segurança pública, trânsito e planejamento urbano. 
Ela não acarretará custos para a população, pois 
sua implantação leva em conta a Contribuição 
de Iluminação Pública (CIP), que é o valor que 
cada cidadão já paga na conta de energia. Outro 
benefício está na agilidade: a concessionária terá 
um prazo de 24 horas para troca e reparos de uma 
lâmpada em via pública. 

HABITAÇÃO

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Trabalho de regularização fundiária realizado no bairro é considerado um dos 
principais de Minas Gerais e repercute pelo Brasil

Nova Lima terá iluminação pública de LED; projeto está em fase de implantação

PPP DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

Em agosto do ano passado, 
assinaram contrato de Parceria 
Público Privada de Iluminação 
Pública a Prefeitura, a Caixa 
Econômica Federal e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para a implantação de projetos 
técnicos de engenharia, modelagem 
econômica, financeira e jurídica 
para viabilizar o novo sistema de 
iluminação pública para a cidade, 
na forma de concessão, que se 
dará, inicialmente, em um ciclo de 
13 anos.
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SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA SEGUEM PELA CIDADE  
Programação prevê a execução dos trabalhos em mais de dez bairros

PREFEITURA RECUPERA VIAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS  
Recomposição de canteiro central e tapa-buracos continuam em diversos pontos

As chuvas intensas arrancaram o 
asfalto em algumas vias da cidade, 
deixando-as parcial ou totalmente 
obstruídas. Em algumas delas, foi 
possível fazer a remoção de lama, 
pedras e árvores com segurança. Já 
em outras, para fazer a limpeza, é 

preciso esperar o material secar para 
estabilizar o restante do talude para 
não ocorrer novos deslizamentos na 
via e, assim, garantir a segurança  
dos trabalhadores. Já nas vias onde 
há segurança, a Prefeitura iniciou os 
serviços de recuperação. 

Mesmo com as fortes chuvas que caíram no mês de 
fevereiro, os serviços de capina e limpeza programados 
foram executados. Vários bairros foram contemplados, 
como Cruzeiro, Barra do Céu, Vila Marise, Monte Castelo, 
Vale da Esperança, Oswaldo Barbosa Pena I, Bela Vista, 
Galo e Jardim Canadá, além da Rua Areião do Matadouro.

Neste mês de março, os serviços seguem nas 
seguintes localidades: Olaria, Chácara Bom Retiro, Vila 
Industrial, Jardim Serrano, Vila da Serra, Boa Vista, 
Bela Fama, Alto do Gaia, Nova Suíça, Rosário, Conjunto 
Habitacional Paulo Gaetani e nas avenidas Professor 
Aldo Zanini (Banqueta do Rego Grande) e Benedito Alves 
Nazareth.

A população também deve contribuir para a limpeza 
da cidade, não jogando lixo nas vias.

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Equipe trabalha na limpeza do Bairro Jardim Canadá

Avenida Henrique Othero: serviço de limpeza, com a retirada de lama que 
desceu da encosta e obstruiu parte da via

Na Avenida Geraldo Dias Borges, Bairro Retiro, 
recomposição de asfalto e da lateral da via

Avenida Ribeirão do Cardoso: recomposição 
de asfalto, canteiro central e quebra-molas

ANTES

DEPOIS
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CORONA
VÍRUS

CONHEÇA OS SINTOMAS E MÉTODOS DE PREVENÇÃO 
CONTRA O CORONAVÍRUS  

Doença já causou contaminações e mortes pelo mundo; em Nova Lima, 
até o momento, não há casos confirmados

MUTIRÃO DE TESTES RÁPIDOS É OFERECIDO À POPULAÇÃO  
Ações de panfletagem, blitz educativa e distribuição de preservativos também aconteceram na cidade

O cidadão nova-limense deve ficar atento às 
recomendações sobre os sintomas e métodos de 
prevenção contra o Coronavírus, doença que tem, 
desde o final de 2019, contaminado pessoas em 
várias partes do mundo e já confirmou mais de 
3.000 mortes*. 

No Brasil, até o momento, nove casos foram 
confirmados e diversas suspeitas estão em análise. 

Já em Nova Lima, foram registrados sete casos 
suspeitos; desses, cinco estão em análise e dois 
foram descartados*.   

Os coronavírus (CoV) são uma grande família 
viral, conhecidos desde os anos 1960, que causam 
infecções respiratórias em seres humanos e 
em animais. Geralmente, provocam doenças 
respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um 

resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta 
com os Coronavírus comuns ao longo da vida. 

A principal forma de transmissão é por meio 
do contato próximo, pessoa a pessoa, a partir de 
secreções respiratórias de uma pessoa infectada, 
como também pela tosse.

*Informações atualizadas até o fechamento desta edição, 
às 14h do dia 6 de março de 2020 (sexta-feira).

Tendo em vista que no período pós-
carnaval cresce o número de pessoas 
que procuram os postos de saúde do 
município para realização de testes 
rápidos, a Administração Municipal 
realizou, nos dias 6 e 7 de março, um 

mutirão de testes de Hepatites B e C, 
Sífilis e HIV para o população no Hall da 
Prefeitura. Também foram realizadas 
ações de panfletagem, blitz educativa e 
distribuição de preservativos.

A campanha também abordou 

os meios de prevenção às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e 
divulgou os serviços que podem ser 
acessados pela população, em caso de 
relação desprotegida, visando reduzir a 
propagação dessas doenças.

As ISTs são causadas por vírus, 
bactérias ou outros microrganismos e 
são transmitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual (oral, vaginal, 
anal), feito sem o uso de preservativo.

SAÚDE

Teste rápido realizado pela Prefeitura

USO DO PRESERVATIVO 
É A ESTRATÉGIA
MAIS EFICAZ CONTRA 
AS ISTs

EM NOVA LIMA, 
ESTIMA-SE QUE, 
MENSALMENTE, 
SÃO DETECTADOS 
DE 12 A 26 
NOVOS CASOS DE 
SÍFILIS E DE UM A 
QUATRO NOVOS 
CASOS DE HIV

PRINCIPAIS SINTOMAS 
(PODEM APARECER D0 2o A 14o DIA):

COMO SE PROTEGER:

O diagnostico precoce é possível com a testagem rápida 
para Sífilis, HIV e hepatites virais, oferecida gratuitamente nas 
Unidades Básicas de Saúde, com agendamento prévio, ou no 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado na 
Policlínica Municipal, onde não é necessário agendar. 

A melhor forma de prevenir as ISTs é com o uso do 
preservativo em todas as relações sexuais. Caso haja a relação 
sexual desprotegida, procure a UPA em até 72 horas e passe 
por uma avaliação. Durante o exame, o paciente faz uso da 
profilaxia pós-exposição (PEP), que impedirá a contaminação 
pelo HIV.

• Febre
• Tosse
• Falta de ar
• Sintomas semelhantes a um resfriado comum
• Sinais de esforço respiratório

Se a pessoa esteve em alguma região com a 
ocorrência da doença ou teve contato com algum 
caso suspeito e sente alguns dos sintomas, 
procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima 
ou os atendimentos de urgência (UPA, PA Jardim 
Canadá e hospital).

• Higienizar as mãos, frequentemente, com água 
e sabão ou álcool em gel
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com 
a parte interna do cotovelo flexionado ou com 
um lenço de papel, descartando-o em lixo 
imediatamente após e, em seguida, higienizar as 
mãos
• Limpar e desinfetar superfícies e objetos tocados 
com frequência
• Evitar contato próximo (menos de um metro) 
com outras pessoas que apresentem sintomas 
respiratórios
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal 
(descartar imediatamente após o uso) e realizar a 
higiene das mãos
• Não compartilhar objetos que entrem em contato 
com vias aéreas (talheres e copos, por exemplo)
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