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ACIDADE

humanaPor uma Nova Lima mais

Em ação inédita, Prefeitura realiza 1º Seminário 
de Pessoas em Situação de Rua para debater soluções 
e dar visibilidade a essa questão que passa por todo um 

contexto social e de saúde
> pág. 15
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Nova Lima foi protagonista 
de uma ação inédita e muito 
importante no município, que 
foi o 1º Seminário sobre a 
população em situação de rua. 
Esse é um tema recorrente nas 
médias e grandes cidades do 
mundo e que envolve muito 
mais do que a oferta de abrigo 
para essa parcela da população. 
As pessoas em situação de 
rua são detentoras de direitos, 
precisam de atenção especial do 
poder público e também de toda 
a sociedade. 

Hoje, o município já oferece 
acompanhamento diário pelas 
equipes de abordagem da 
Prefeitura, o que ainda é pouco 
para que essa população tenha 
suas necessidades atendidas. 
Necessidades essas de 
tratamento de saúde, psicologia, 
formação de vínculos e também 
de trabalho. Tudo ao seu tempo.

Humanizar essa discussão é um 
dos focos principais do governo 
municipal, pois somente em 
conjunto, com o fortalecimento 
de uma rede de proteção, é 
possível oferecer uma vida mais 
digna a esses cidadãos. 

A Administração Municipal 
tem ciência de que esse não é 
um trabalho a curto prazo: são 
ações que demandam cuidado, 
persistência e acolhida.

Com ética e a preocupação 
maior com o ser humano, vamos 
seguir em frente e construir uma 
cidade cada vez mais acolhedora, 
humana e que ofereça qualidade 
de vida aos que aqui nasceram 
ou escolheram viver. 
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UM DEBATE À 
LUZ DO SOCIAL 

Planejamento

TEMOS A CERTEZA 
DE QUE ESSE NÃO 
É UM TRABALHO 
A CURTO PRAZO: 
SÃO AÇÕES QUE 

DEMANDAM CUIDADO, 
PERSISTÊNCIA E 

ACOLHIDA

PARTICIPE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Transporte público integrado, acessibilidade, 
trânsito ordenado e incentivo a outros meios 
de locomoção para facilitar a vida de pedestres 
e motoristas. Esses são alguns dos objetivos 
da Prefeitura ao elaborar o Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana (Planmob) que terá sua 
primeira Audiência Pública, na terça-feira 
(10/10), às 19h, no Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima. 
Aberta à população, o objetivo é buscar, em 
conjunto com os moradores, as melhores 
diretrizes e práticas para a construção de 
um projeto que atenda as especificidades de 
Nova Lima sem perder de vista a preservação 
ambiental. 

PLANMOB
O Plano Municipal de Mobilidade Urbana 
foi dividido em 11 etapas que vão desde 
o levantamento dos meios de transporte 
existentes e do trânsito local até o número 
de veículos que trafegam diariamente pelas 
principais vias da cidade e novas formas de 
escoamento dos engarrafamentos. 

Para dar amplitude ao tema,  já foram 
realizados workshops, apresentação do 
plano no Conselho das Cidades e criação do 
hotsite www.planmobnovalima.com.br com 
diretrizes, documentos, cronogramas e ações 
já implementadas. Todo cidadão pode entrar 
nos site e contribuir para a construção do 
Planmob!

VOCÊ SABIA? 
A Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade 
estabelece que os municípios – com população acima de 20 mil habitantes ou que 
estejam localizados nas regiões metropolitanas – tenham Plano de Mobilidade. Essa 
iniciativa é essencial, tendo em vista que o desenvolvimento urbano está relacionado 
às condições para os deslocamentos das pessoas e à melhoria do transporte público. 

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!

Aberto a todos os interessados, encontro será realizado 
no dia 10 de outubro, no Teatro Municipal
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Governo

POR MAIS CONTRAPARTIDAS PARA 
OS MUNICÍPIOS MINERADORES
Prefeito Vitor Penido vai a Brasília defender o aumento da alíquota da CFEM para os municípios 

A crise financeira pela qual o Brasil passa aperta a vida de 
todas as cidades e, ainda mais, dos municípios mineradores, 
que dependem do repasse da Compensação Financeira pela 
Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) para sobreviverem. 
Por uma alíquota mais justa dessa compensação, Nova Lima 
lidera a luta da Associação dos Municípios Mineradores de 
Minas Gerais (Amig)  que esteve em Brasília na terça-feira 
(26/09), no Senado Federal, para debater a Medida Provisória 
789/2017 que prevê o aumento da alíquota da Cfem de 2% 
para 4%. 

Mesmo considerando favorável a criação das medidas 
provisórias anunciadas recentemente que alteram as regras 
do setor da mineração, o prefeito Vitor Penido alertou os 
senadores para a necessidade de aperfeiçoamento de alguns 
pontos previstos no novo código como o escalonamento das 

alíquotas de 2% a 4%, que abre margem para manipulação do 
preço do minério. 

Penido ressaltou que não vê as mineradoras como algozes dos 
municípios e que as mesmas são responsáveis por manter grande 
parte do território de Nova Lima preservado, contudo, é fundamental 
que a contrapartida pela exploração mineral seja mais justa. 

Na quarta-feira (27/09), Nova Lima 
recebeu a reunião itinerante da Granbel 
com a presença do secretário de Estado de 
Cultura, Ângelo Oswaldo, de prefeitos da 
região metropolitana, secretários e gestores 
públicos da área cultural. O objetivo foi 
debater ações intersetoriais para avançar 
não somente na área cultural, como 
também em todos os segmentos que a 
sociedade demanda. 

Durante a solenidade, se apresentaram, o 
corpo de Ballet da Escola de Bailados, a 
cantora e servidora pública Graziela Regina 
e o poeta e cantor Tom Nascimento.  
Nova Lima foi a primeira cidade mineira 
a criar uma Escola Municipal de Bailados 
– que já exportou talentos para o mundo 
como a bailarina Dayane Amaral. Um dos 
objetivos da atual gestão é fazer a cidade 
voltar a respirar cultura e arte e retomar 
projetos que foram criados e há 12 anos 
encontram-se parados.

GRANBEL ITINERANTE REÚNE PREFEITOS MINEIROS EM NOVA LIMA
Secretário de Estado de Cultura esteve presente na solenidade que debateu a área cultural das cidades da RMBH

PARA FICAR ATENTO!
• De acordo com dados do Tribunal de Contas União, 1 em cada 
4 áreas de extração de minérios paga os royalties de mineração
• Em 2012, dos 20,7 mil títulos de mineração ativos no país, 
apenas 5,4 mil fizeram o devido recolhimento do tributo
• Entre 2009 e 2011, as empresas deveriam ter recolhido 
R$ 160 milhões em pagamentos de Cfem, contudo, apenas 
23% desse valor foram desembolsados
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Marcelo Nassif, diretor de Mineração, Energia e Infraestutura da Codemig; Thalyta Alves, técnica da CNM; Vitor Penido, presidente da Amig;
Senador Paulo Rocha; Deputado Marcus Pestana, relator; Darci José Lermen, prefeito de Paraupebas; Delmo Manoel Pinto, subsecretário 
de Transportes do Estado do Rio de Janeiro se reuniram no Senado



Esportes Escolas em Foco

O informativo A Cidade dá continuidade à 
série especial para apresentar o trabalho 
realizado nas escolas da rede municipal, 
que esbanjam criatividade e descontração 
no processo de ensino e aprendizagem das 
crianças nova-limenses.

ESPAÇO DA PINTURA
Percebendo a necessidade de um espaço para 
que as crianças pudessem se expressar, a Escola 
Municipal Carlos Henrique Roscoe, no Retiro, 
criou o espaço da pintura - um estímulo também 
adotado nos centros de educação infantil. Nele os 
alunos se divertem e, ao mesmo tempo, trabalham 
as vantagens que a pintura oferece, dentre 
elas comunicação, criatividade, sensibilidade e 
concentração. A atividade também reduz a ansiedade 
e os medos, além de desenvolver os gostos e perfis 
artísticos das crianças.

DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA
O conhecimento adquirido nas aulas de História 
sobre as regiões do país foi tema da Feira da 
Diversidade Cultural Brasileira, realizada na Escola 
Municipal Cristiano Machado, situada no Centro. 
Os estudantes do 5º ano formaram grupos para 
apresentar os costumes, alimentos e as danças 
típicas de cada região brasileira.

CANTINHO LITERÁRIO
Para que todas as crianças pudessem conhecer o 
novo acervo de livros de educação infantil e ensino 
fundamental, o Centro de Educação Infantil 
Maria de Lourdes Scoralick Seretti, localizado 
no Bairro Bela Fama, criou o Cantinho Literário. 
Nele as crianças têm a oportunidade de explorar 
diversos conteúdos, como ecologia, saúde, música, 
ética e meio ambiente. Uma forma bem divertida 
de trabalhar a proposta pedagógica!

VOCÊ SABIA?
O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a inclusão do 
basquete 3x3 como modalidade olímpica. O jogo começou 
a se tornar profissional no final da década de 1980 e fará 
parte da maior competição entre países do planeta já nas 
Olimpíadas de Tóquio, em 2022.

VÊM AÍ COPAS DE BASQUETE E VÔLEI
Inscrições para as competições esportivas vão de 2 a 20 de outubro

A Prefeitura recebe inscrições, 
de 2 a 20 de outubro, para duas 
competições que vão envolver os 
praticantes do basquete e do vôlei. 
Os interessados devem procurar 
a Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Rua Melo Viana, 174, 
Centro) ou enviar e-mail para 
esporte.semel@pnl.mg.gov.br.

A Copa de Vôlei Feminino reunirá 
seis equipes, com até 15 atletas e 
será realizada no Parque Aquático 

Municipal (antigo Ginásio do Villa), 
em data a ser definida.

Já o basquete será disputado por 
ambos os sexos, durante um final 
de semana, na quadra poliesportiva 
do Bairro Jardim das Américas 
(BNH).  A modalidade escolhida é 
a 3x3, que possui várias diferenças 
em relação ao esporte convencional, 
dentre elas o tamanho reduzido da 
quadra, o limite de pontos (21), 
além do próprio número de atletas.

JIMI 2017 
Após conquistar o 4º lugar geral da etapa regional dos Jogos do Interior 
de Minas (Jimi), Nova Lima se prepara para a disputa da fase estadual, 
que será realizada de 11 a 15 de outubro, em Lavras, na região do Campo 
das Vertentes. As seleções nova-limenses de futsal e basquete masculino, 
que ficaram com os vice-campeonatos na etapa anterior, têm a missão de 
seguir representando a cidade na competição.

Equipes interessadas já podem se cadastrar a partir da 
próxima segunda-feira (02/10); mais informações: 3541-4329
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Educação

PREFEITURA ABRE 244 VAGAS DE ESTÁGIO
Inscrições devem ser feitas pela internet de 1º a 16 de outubro

A Prefeitura realiza o processo seletivo para preenchimento 
de vagas para estágio remunerado a estudantes do curso 
de Pedagogia, Normal Superior, Magistério, Educação 
Física e Técnico em Informática e formação de cadastro 
de reserva. A inscrição deve ser efetuada via internet no 
endereço eletrônico www.institutoexcelenciapr.com.br 
de 1º a 16 de outubro.

Do total de vagas, 10% serão reservadas às pessoas com 
deficiência. O contrato de estágio e o termo de compromisso 
serão por tempo determinado de, no máximo, dois anos.

O candidato aprovado e classificado dentro do número 
de vagas deverá estar matriculado em uma Instituição 
de Ensino, reconhecida pelo MEC. Serão concedidos uma 
bolsa no valor de um salário mínimo (R$ 937,00) e vale-
transporte, para 30 horas semanais, aos estudantes 
do ensino superior. Os alunos do curso de Técnico de 
Informática terão carga horária de 20 horas semanais e 
receberão 2/3 do salário mínimo (R$ 624,66), mais vale-
transporte.

Com o estágio, a Prefeitura garante o atendimento 
pedagógico adequado às crianças com idade de 0 a 3 
anos e às crianças com necessidades educativas especiais, 
conforme previsto no Plano Municipal de Educação e em 
parecer do Conselho Nacional de Educação.
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Num cenário de aumento dos casos de 
obesidade, associado aos crescentes registros 
de doenças crônicas, como a diabetes e 
hipertensão, a qualidade da merenda escolar 
e o cuidado com a saúde dos estudantes são 
preocupações constantes do Governo Municipal. 
Por isso, a Prefeitura realiza anualmente - e, 
pela primeira vez, na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) - a avaliação antropométrica 
dos alunos das escolas municipais, que 
analisa, dentre outros fatores, o peso corporal 
e a estatura para, então, encontrar o índice de 
massa corporal.

Os resultados permitem identificar o perfil 
nutricional tanto individual, quanto de toda a 
rede. Dessa forma, os estudantes identificados 
como baixo peso ou sobrepreso e obesidade 
são acompanhadas pela equipe de nutrição da 
Prefeitura. Essa avaliação permite monitorar a 
evolução dos casos e fazer, se for necessária, a 
adequação da merenda servida, para oferecer 
mais qualidade de vida aos alunos.

DE OLHO NA NUTRIÇÃO
Pela primeira vez, Prefeitura realiza avaliação individual de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Beatriz Anastácia da Silva
Estudante da E.M. José Brasil Dias

É primeira vez que passo por esse tipo de avaliação. 
Acho muito importante essa iniciativa, ainda mais 
que na minha família há caso de diabetes

Aplicável em todas as fases da vida, avaliação antropométrica 
é realizada pela equipe de nutricionistas nos estudantes nova-limenses
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O edital completo está disponível no site 
www.institutoexcelenciapr.com.br



Políticas Públicas

Evento será realizado no domingo (15/10), na Praça da Estação

Aproveitar um show de qualidade e ao mesmo tempo 
experimentar os sabores e artesanatos de Nova Lima 
são algumas das oportunidades para quem prestigia 
a tradicional Feira de Bicalho. Realizado um domingo 
por mês, a próxima edição do projeto está marcada 
para o dia 15 de outubro a partir das 10h, na Praça 
da Estação. 
Na feira, os visitantes poderão encontrar o que há de 
melhor da produção local, como conservas, bolachas, 
doces hortifrutigranjeiros e cereais. Além disso, peças 
artesanais, produzidas por moradores da região, 
serão expostas. Para garantir a animação do público, 
a Banda do Marcão promete agitar o evento.   

BANDA DO MARCÃO É ATRAÇÃO NA FEIRA DE BICALHO 

Regional Nordeste

EMOÇÃO MARCA A 2ª EDIÇÃO DO PROJETO TECER A VIDA
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Público prestigiou em peso o evento que contou com shows, desfiles e exposição de trabalhos

O Teatro Municipal Manoel Franzen de 
Lima foi palco de uma noite de muita 
alegria, valorização e festa com a segunda 
edição do projeto Tecer a Vida, realizada na 
quinta-feira (28/09). Cerca de 400 pessoas 
prestigiaram o evento que contou com uma 
homenagem aos idosos, exibição de vídeo, 
desfile e apresentações do grupo de Seresta 
Reviver, de dança e do coral “Viva a Vida”. 
O evento marcou as comemorações pelo Dia 
Internacional do Idoso (01/10). Confira um 
pouco do que aconteceu! 

Vilma Venicita de Oliveira,
moradora do Vila São Luiz

É maravilhoso! Eu me sinto 
emocionada de falar porque 
os trabalhos que realizamos 
são lindos. Em poucas 
horas que passamos juntos, 
fazemos amigos. Faço parte 
da tarde de convivência e 
trabalhos manuais. Nós 
idosos temos de agradecer 
por essa oportunidade
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Vagas de Emprego

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.  

Os cadastros poderão ser feitos até 
3 de outubro. Caso o candidato já 
tenha efetuado o cadastro no período 
de seis meses, não é necessário refazê-lo. 
Confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 
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CADASTRO DE PROFISSIONAIS 
DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS 
O mercado de trabalho está cada dia mais difícil e, com isso, estar 
preparado e atento às oportunidades, faz a diferença na conquista de 
um emprego. Pensando nisso, a Prefeitura realiza, de 9 de outubro a 28 
de novembro, nos Telecentros, o Conexão Profissional Itinerante, com o 
cadastramento de moradores no Banco de Talento do município.

O objetivo é cadastrar profissionais que atuam em infraestrutura 
doméstica (babá, bombeiro hidráulico, caseiro, cuidador de idoso, diarista, 
doméstica, jardineiro, motorista particular, pedreiro, pintor, porteiro, vigia 
e zelador), que tenham experiência comprovada nas funções ou carta de 
recomendação do último serviço.

Os interessados devem ser moradores de Nova Lima e comparecer a uma 
das unidades do Telecentro, com a carteira de trabalho, CPF, identidade e 
comprovante de endereço.

O atendimento será limitado e serão distribuídas senhas de atendimento, 
por ordem de chegada. 

Mais informações e programação no site: www.novalima.mg.gov.br

Desenvolvimento Econômico

Continuam em outubro os cursos 
gratuitos do programa Comprar 
Bem, criado pela Prefeitura 
com o objetivo de capacitar os 
empreendedores locais a estarem 
aptos a participar dos processos 
licitatórios em Nova Lima. 

Os cursos são realizados 
na Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Lima (ACE), 
localizada na Praça Bernardino 
de Lima, 43 – Centro. Para 
participar, os empresários locais 
devem se inscrever pelo telefone          

(31) 3541-2614 ou e-mail 
administrativo@acisnl.com.br. 

Nos dias 10 e 24 de outubro, estão 
programadas, respectivamente, as 
capacitações sobre os benefícios 
para as micro e pequenas 
empresas voltadas para a área 
de fornecimento de materiais de 
limpeza e escolar. Já no dia 31 
deste mesmo mês, é a vez dos 
empresários aprenderem mais 
sobre a elaboração e importância 
do Plano de Negócios. Participe!

Mais informações: 3541-3369

FIQUE LIGADO NOS CURSOS DO COMPRAR BEM 

OPERADOR DE GUINDAUTO (CÓD. 240)

É necessário ter ensino, no mínimo, fundamental e residir 
na sede de Nova Lima ou Jardim Canadá, além de ter 
experiência de seis meses em dirigir guindauto e possuir 
habilitação D. Benefícios: vale-transporte, assistência 
médica e cesta básica. Horário de trabalho: em escala. 
Salário: R$ 1.938,75

FRENTISTA CAIXA (CÓD. 242)

Sexo feminino. É necessário possuir curso de informática, 
ter ensino fundamental e residir em Nova Lima, além 
de experiência mínima de seis meses como frentista. 
Benefícios: vale-transporte e cesta básica. Horário de 
trabalho: escala diurna a ser definida pela empresa. 
Salário: R$ 1.491,00

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 243)
É necessário ter ensino médio completo e residir em Nova 
Lima, preferencialmente no Jardim Canadá, além de 
experiência mínima de seis meses na função. Vaga para 
auxiliar no controle e acompanhamento da programação 
logística dos equipamentos da empresa. Benefícios: vale-
transporte, assistência médica e cesta básica. Horário de 
trabalho: escala a ser definida. Salário: R$ 1.216,26

REPOSITOR (A) 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 195) 
É necessário ter ensino médio completo. Vaga para receber 
mercadorias e armazenar no depósito da loja, além de 
abastecer prateleiras de acordo com a necessidade da 
reposição. Benefícios: transporte, farmácia, convênio 
médico e odontológico, alimentação no local, uniforme, 
previdência privada e participação nos resultados. Horário 
de trabalho: das 14h às 22h (uma folga por semana). 
Salário: R$ 1.029,87

OPERADOR (A) DE CAIXA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 194) 
É necessário ter ensino médio completo. Vaga para 
registrar mercadorias no caixa e atender clientes. 
Benefícios: transporte, farmácia, convênio médico e 
odontológico, alimentação no local, uniforme, previdência 
privada e participação nos resultados. Horário de 
trabalho: das 14h às 22h (uma folga por semana). 
Salário: R$ 1.029,87

SUSHIMAN (CÓD. 247) 
É necessário ter ensino médio completo e residir em Nova 
Lima, além de possuir técnicas de preparação de culinária 
japonesa. Vaga para coordenar todas as atividades do 
auxiliar de sushiman. Benefícios: alimentação gratuita 
na empresa, plano de saúde e odontológico, seguro de 
vida, vale-transporte e uniforme. Horário de trabalho: 
das 13h20 às 22h. Salário: R$ 1.500,00

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CÓD. 245)

É necessário ter ensino técnico profissionalizante, residir 
em Nova Lima ou no Jardim Canadá e experiência 
mínima de seis meses na função. Vaga para treinar 
e orientar equipe e fazer inspeção de documentos. 
Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação (ou almoço 
na empresa), convênio médico e cesta básica. Horário de 
trabalho: das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 
7h às 16h, às sextas-feiras. Salário: R$ 1.400,00

VENDEDOR DE DROGARIA (CÓD. 248) 
É necessário ter ensino médio completo e residir 
em Nova Lima, além de experiência em venda de 
medicamentos. Responsável por realizar o atendimento 
aos clientes, inclusive a aplicação de medicamentos 
injetáveis. Benefícios: vale-transporte e assistência 
médica. Horário de trabalho: escala. 
Salário: R$ 1.130,00 + comissão
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15 MILHÕES DE UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDAS
Com inauguração em Honório Bicalho, Prefeitura amplia atendimento das farmácias municipais 
Ter acesso facilitado aos medicamentos ofertados pela 
Prefeitura bem pertinho de casa é a nova realidade dos 
moradores de Honório Bicalho e região que contam, 
desde o dia 21 de setembro, com uma unidade da 
Farmácia Municipal na Rua Natalício de Jesus Carsalade. 

Em Nova Lima, já são sete farmácias municipais 
localizadas nos bairros Centro, Cruzeiro, Honório 
Bicalho, Jardim Canadá, José de Almeida, Santa 
Rita e Sebastião das Águas Claras (Macacos). Nas 
unidades, são disponibilizados cerca de 200 tipos 
de medicamentos como contraceptivos, analgésicos, 
psicotrópicos, anti-hipertensivos, antibióticos, 
antidiabéticos, antiasmáticos e cardiovasculares.

As farmácias municipais do Centro e do Jardim Canadá 
funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As 
demais unidades atendem das 7 às 16h. Os moradores 
contam ainda, quando necessário, com a assistência de 
um farmacêutico. 

Airton Gomes, morador de Honório Bicalho

A farmácia é importante para nós, moradores, 
que tínhamos que ir até o Centro da cidade para 
conseguir um remédio receitado pelos médicos

Rogério Santos do Nascimento, 
presidente da Associação Comunitária de Honório Bicalho

Vejo com bons olhos a descentralização dos serviços 
públicos, principalmente para nossa população de quase 
10 mil habitantes que precisava se deslocar muito e 
gastar com transporte em busca de atendimento

CRESCE O ALERTA CONTRA O AEDES AEGYPTI
Primeiro caso de febre chikungunya é registrado em Nova Lima

O período de chuvas se aproxima, e a Prefeitura chama a 
atenção para a necessidade de combater o Aedes aegypti. O 
mosquito é responsável pela transmissão de doenças como 
dengue, zika e febre chikungunya – que teve em 2017 três 
casos confirmados em Nova Lima, sendo um deles contraído 
no município neste segundo semestre.

Os sintomas apresentados pela paciente foram de febre, 
náusea, rigidez de nuca e dores intensas musculares, de 
cabeça e nas articulações. Os exames para a chikungunya e 
dengue apresentaram resultados positivos.

Diante disso, foram realizados o tratamento focal, que consiste 
na aplicação de veneno contra o mosquito, e o manejo 
ambiental, com a retirada dos possíveis focos, nos bairros 
Vale da Esperança e Centro, por se tratarem dos locais onde a 
paciente reside e trabalha, respectivamente.

CASOS DE DENGUE
Ao longo do ano, foram registradas 265 notificações de dengue, 
sendo 113 casos confirmados e 13 ainda em investigação. Das 
confirmações, 103 são de residentes de Nova Lima. Os agentes 
de Combate a Endemias seguem com as visitas domiciliares 
periódicas nas residências do município, alertando a população 
sobre os cuidados contra os criadouros do mosquito.

FAÇA A SUA PARTE
Combater os focos de acúmulo de água, considerados locais propícios para 
a reprodução do Aedes agypti, é a melhor forma de se evitar a dengue, 
zika e chikungunya. Para isso, é importante não acumular água em latas, 
embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, 
vasos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d’água, tambores, 
latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Prefeitura já programa mais um bota-fora 
para eliminar os objetos que acumulam água
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Saúde

As pessoas que têm algum tipo de disfunção neurológica associada 
(desequilíbrio, atraso mental, demência, disfunções visuais ou auditivas) são 
atendidas na Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima (Faenol). 
As crianças e os adolescentes da rede municipal de ensino também contam 
com o Centro Psicopedagógico (CPP), que tem unidades nos bairros Campo do 
Pires e Jardim Canadá. 

Ressonância nuclear magnética, tomografia 
computadorizada, mapa e endoscopia digestiva alta

EXAMES OFERECIDOS:

MAIS 2.600 EXAMES DE IMAGEM PARA OS NOVA-LIMENSES
Prefeitura efetua credenciamento de mais três clínicas para atender à demanda reprimida; 
exames como endoscopias, tomografias e ressonâncias estavam parados há cerca de três anos

O Governo Municipal deu mais um passo decisivo para 
reduzir a longa fila de espera por exames de imagem 
em Nova Lima. As clínicas Hermes Pardini, Elcordis 
e Del foram credenciadas para realizar exames como 
endoscopias, tomografias, ressonâncias, dentre 
outras. A previsão é de que 2.600 procedimentos 
sejam viabilizados até o final do contrato.

Os pedidos de endoscopias já começaram a ser 
agendados, enquanto os demais serão iniciados em 
outubro. Vale lembrar que, neste primeiro momento, 
são chamados os pacientes que passaram pelas 
Unidades Básicas de Saúde e foram encaminhadas 
para o setor de Controle e Avaliação, de acordo com o 
maior tempo de espera.

Em agosto, a Prefeitura já havia anunciado o 
credenciamento dos hospitais Nossa Senhora de 
Lourdes e Vila da Serra para a realização de outros 
900 tipos de procedimentos, entre cirurgias, exames 
eletivos e internações clínica adulto e em UTI neonatal.

O Edital de credenciamento 
para contratação de serviços ainda 
se encontra em aberto para novos 

serviços interessados.

ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO É AMPLIADO
Governo Municipal passar a oferecer atendimento em ambulatório do Centro de Especialidades

Os adultos que necessitam de reabilitação em fonoaudiologia 
passaram a receber, no mês de setembro, atendimento no 
ambulatório localizado no Centro de Especialidades, no prédio 
da antiga Policlínica Municipal. O local funciona de segunda a 
sexta-feira, das 17h às 21h, e atende aos casos de alterações 
vocais e fala, gagueira, respiradores orais paralisia facial, 
labirintite, dentre outras. 

Para ser atendido, é necessário procurar a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) da sua região. As primeiras avaliações são 
realizadas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e, 
de acordo com a demanda ou a necessidade de reabilitação, 
os casos são encaminhados para o ambulatório, onde os 
fonoaudiólogos oferecem tratamento contínuo aos pacientes.

PSF CHEGA À UBS DO RETIRO
Uma boa notícia para a população que vive na área de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro 
Retiro. O Programa Saúde da Família (PSF) passou a ser 
oferecido na localidade. Além do clínico geral que atende 
duas vezes por semana na UBS, os usuários contam agora 

com um médico generalista que trabalha diariamente, 
atendendo durante 40 horas semanais. Essa medida 
representa um avanço para a região, uma vez que o PSF 
prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da 
saúde das pessoas, de forma integral e contínua.

Tratada como prioridade de governo, realização de exames 
de imagem é um dos maiores gargalos da saúde em Nova Lima

Ambulatório de Fonoaudiologia fica na Rua Augusto Magalhães, 45, Centro
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Trânsito

ESTÃO EM FINALIZAÇÃO INTERVENÇÕES NO VILA DA SERRA
Sem custo para o município, obra faz parte das ações para dar mais fluidez ao trânsito na região

Terminou, no dia 24 de setembro, a mudança dos 
estacionamentos localizados na Alameda Oscar Niemeyer, 
entre a Rua do Campo e a MG-030, passando de 45 graus para 
paralelo. A medida visou a ampliação das faixas de tráfego, que 
possibilitará maior fluidez e menos retenções naquele trecho 
da via. A obra não teve custo para o município e faz parte de 
um conjunto de medidas mitigatórias pela instalação de um 

empreendimento na região. Com a alteração, foram reduzidas 
57 vagas de estacionamento rotativo que serão alocadas na 
Rua do Vale, na mesma região.

Outras mudanças programadas, para reduzir os transtornos 
causados pelo intenso trânsito na região, continuam sendo 
implantadas com término previsto para os próximos dias.

NOVA LIMA FAZ BONITO NA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
Abertura com entrega do Certificado “Laço Amarelo” ao 
Município, blitze educativas, simulado de acidentes e 
palestras nas escolas foram algumas ações realizadas 
pela Prefeitura, de 18 a 25 de setembro, como parte 

da Semana Nacional do Trânsito. Neste ano, o foco 
foi conscientizar os condutores sobre os males do uso 
do celular ao volante. Confira alguns momentos da 
programação!
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NOVA LIMA TERÁ MAIS 400 UNIDADES 
DO MINHA CASA, MINHA VIDA
Famílias com renda de até R$ 1.800,00 por mês serão contempladas

Habitação

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 11

Obras
CONTRA ENCHENTES E ALAGAMENTOS

O prefeito Vitor Penido esteve reunido no dia 
20 de setembro, em Brasília, com a secretária 
nacional da Habitação, Maria Henriqueta Arantes 
Ferreira Alves, e conseguiu a liberação para a 
edificação de 400 apartamentos em Nova Lima. 
As unidades habitacionais fazem parte do 
programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo 
Federal, e são voltadas para famílias pertencentes 
à faixa 1, que têm renda mensal de, no máximo, 
R$ 1.800,00.

Os imóveis serão construídos em terrenos 
pertencentes à Prefeitura nos bairros Bela 
Fama, Oswaldo Barbosa Pena e Paulo Gaetani. 
A proposta técnica apresentada pelo município 
contempla toda a documentação necessária 
de registro de imóveis, bem como os projetos 
preliminares de redes de água e energia.

O início das obras ocorrerá após a contratação 
do programa, que aguarda a assinatura do 
Ministério das Cidades.Cidade foi selecionada dentro dos novos critérios do programa Minha Casa, Minha Vida

Limpeza e desobstrução 
de bueiros e bocas de lobo 
minimizam os riscos de 
enchentes e alagamentos 

O Governo Municipal concluiu a 
primeira etapa da limpeza do 
sistema de drenagem pluvial em 
Nova Lima. Aproximadamente 
35 toneladas de resíduos foram 
retiradas dos 1.156 bueiros e bocas 
de lobo que receberam o serviço.

A atividade é uma importante 
ação de manutenção preventiva ao 
período de chuvas, minimizando os 
riscos de enchentes e alagamentos. 
Foram priorizados os sistemas 
de drenagens que integram as 
bacias do Ribeirão dos Cristais e do 
Ribeirão do Cardoso.

Além desse serviço, a Prefeitura deu 
continuidade à execução da capina 
nos bairros Boa Vista, Galo, Olaria, 
Rosário e na região central, ao longo 
das últimas semanas. Os próximos 
bairros a receberem os serviços 
são Cariocas, Vale da esperança e 
Oswaldo Barbosa Pena I.

1.156 bueiros e bocas de lobo limpos

35 toneladas de resíduos retiradas

19 bairros

Prefeitura recolhe 35 toneladas de resíduos em manutenção preventiva realizada em bueiros e bocas de lobo
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Meio Ambiente
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SETEMBRO REGISTRA RECORDE DE QUEIMADAS 
NA REGIÃO METROPOLITANA
Conscientização da população é fundamental para evitar mais incêndios em áreas verdes

Somente nos primeiros 11 dias de setembro, o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe 
registrou mais de 1.400 queimadas em Minas 
Gerais. Em Nova Lima, que conta com 62% do 
território preservado, os incêndios têm causado 
danos à fauna e à flora, além de representar 
perigo constante para os moradores. 
O avanço das queimadas coloca os cidadãos 
em alerta sobre as precauções que devem ser 
tomadas para evitar incêndios como: nunca 
acender fogo em áreas de reservas ecológicas, 
preservação permanente e parques florestais; 
não queimar resíduos em quintais e terrenos 
baldios; não jogar ponta de cigarro nas ruas; 
não acender fogueiras e velas em áreas verdes e 
jogar latas de metal e vidros no lixo.

Queimada é crime. Denuncie!

Ao identificar focos de incêndios, a população 
deve ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo 
telefone (193) e, ainda, acionar a Defesa Civil 153. 
A queimada é considerada crime inafiançável, 
com pena de um a quatro anos de reclusão e 
prevê multa para o criminoso. 

PROGRAMAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE VAI ATÉ O FIM DE OUTUBRO
Teatro, palestras e plantio de mudas fazem parte da programação

Iniciada no dia 18 de setembro, a programação do Dia da Árvore segue 
intensa em Nova Lima. Já foram realizados clico de palestras, atividades 
no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, ecoblitz e plantio de 
mudas.  Além dessas ações, está em andamento a apresentação da peça 
teatral “Ecoleta Seletiva: atitude inteligente pra gente consciente”, sempre 
às 9h e às 14h. A peça será apresentada até o dia 31 de outubro, no 
teatro municipal, com o objetivo é conscientizar os alunos das escolas 
municipais a aprenderem desde cedo sobre reciclagem e o descarte 
correto dos resíduos. 

Confira um pouco das atividades do Dia da Árvore
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Cultura

ORQUESTRA DE OURO PRETO APRESENTA 
BEATLES, NO TEATRO MUNICIPAL

As canções imortalizadas pelos Beatles serão 
apresentadas no Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima, em um espetáculo produzido 
pela Orquestra de Ouro Preto, no dia 15 de 
outubro, às 20h30. A entrada é gratuita e os 
convites deverão ser retirados na bilheteria do 
Teatro, a partir das 16h no dia do evento. 
O concerto trará em arranjos inéditos, assinados 
pelo violinista Mateus Freire. A proposta é 
apresentar os universos da música erudita e 
popular com uma viagem sonora pela biografia 
musical do quarteto de Liverpool, a partir de 
uma combinação inusitada: a união, em um 
mesmo palco, de uma orquestra de cordas e 
uma banda de rock.

De acordo com o maestro Rodrigo Toffolo, o 
objetivo da escolha é manter fidelidade às 
peças, “desvendando a complexidade melódica 
das canções do grupo e, ao mesmo tempo, 
reafirmando o caráter atemporal da obra do 
quarteto de Liverpool”, explica.

Pela primeira vez em Nova Lima, o espetáculo 
já fez mais de cem apresentações em várias 
partes do Brasil. Os ingressos são limitados. 

ENCONTROS: UM REGISTRO DA ARTE NOVA-LIMENSE
Exposição de artistas locais vai até o dia 30 de outubro, em Belo Horizonte

As obras artísticas desenvolvidas por 16 nova-limenses 
estão expostas a partir de hoje (30/09), das 8h às 
20h, na Galeria de Arte do Espaço Cultural MGTI, 
localizada na Avenida Afonso Pena, nº 4.000, Belo 
Horizonte. A “Exposição Encontros, um registro da arte 
nova-limense” traz trabalhos que envolvem gravuras, 
pinturas e desenhos em diversas técnicas, de alunos e 
ex-alunos da Escola Guignard.

Entre os expositores estão Ada Camargos, Alê Santos, 
Bernardo Mozelli, Camila Lloyd, Cinara Ferreira, Diego 
Nunes, Fabíola Félix, Kátia Amaral, Letícia Carneiro, 
Lízia Lima, Lúcio Vermelho, Madalena Duarte, Sicil, 
Silvânia Rocha, Taís Godoy e Vinidi Lia. A entrada da 
exposição é gratuita.

NÚCLEO DE ATIVIDADES LITERÁRIAS LANÇA “OS FIOS DA VIDA” 
O livro “Os fios da Vida”, da escritora nova-limense Nanci Otoni, será lançado no Núcleo de Atividades 
Literárias (Rua Tiradentes, 78, Centro), no dia 31 de Outubro, a partir das 19 horas. A obra conta a 
história de Angel, mulher romântica que sonhava encontrar o príncipe encantado, mas se casou com um 
homem de temperamento forte que não tinha nada a ver com o que ela imaginava. A crença no amor 
eterno e a realidade diferente vivida no matrimônio fazem a personagem principal enfrentar situações 
adversas que foram narradas com muito humor pela escritora. 



Desenvolvimento Social

SEMINÁRIO REÚNE ESPECIALISTAS 
E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
Nova Lima avança no fortalecimento de políticas públicas, diálogo e na busca da volta ao convívio social

De onde eu venho? O que eu busco? 
Esses foram questionamentos levantados 
durante o 1º seminário sobre população 
em situação de rua de Nova Lima, 
realizado pelo Governo Municipal, no 
dia 27 de setembro, com o objetivo de 
entender o contexto social e de saúde 
pública das pessoas que necessitam 
de um trabalho sistemático, respeitoso 
e pensado coletivamente.

Trabalhadores, gestores das 
diferentes políticas setoriais do 
município, representantes do sistema 
de justiça e de órgãos de garantias 
de direito, além das próprias pessoas 
em situação de rua, participaram das 
discussões.

Durante o seminário, foram realizadas 
palestras sobre a política municipal 
de assistência social e saúde, os 
serviços ofertados a esse público e 
seus direitos. A equipe do movimento 
nacional da população de rua 
participou das rodas de conversa. 
Ao final do encontro, os trabalhos 
dos grupos foram apresentados e 
avaliados, para receberem os devidos 
encaminhamentos.

Respeitando conceitos 
democráticos de liberdade 

individual e coletiva, Governo 
Municipal demonstra outro 
olhar para a população em 

situação de rua de Nova Lima 
ao realizar seminário histórico

Daniel Gomes Vaz,
usuário dos serviços 
socioassistenciais

Nas vezes que procurei os serviços, 
os servidores da Prefeitura me 
ofereceram toda a assistência

Samuel Rodrigues, ex-morador de rua e integrante do Movimento 
Nacional de População de Rua

O processo de saída da rua é muito árduo. A realização desse 
seminário é uma iniciativa muito interessante, ainda mais com 
a assinatura do decreto que cria o Comitê Intersetorial com a 
participação da assistência social e de outras secretarias

Diego Garzon
secretário municipal de Desenvolvimento Social

Nova Lima possui hoje mais de 30 pessoas em situação de rua. 
É preciso entender que elas são caracterizadas pela extrema 
pobreza, com vínculos familiares e comunitários fragilizados 
ou rompidos, e por utilizarem a rua como local de moradia ou 
sobrevivência. É importante ressaltar também que essas pessoas 
possuem os mesmos deveres e direitos de todos

No seminário, foi assinado o Decreto Municipal que institui o Comitê 
Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua, 
envolvendo os mais diversos setores da Administração Municipal.

Hall Nobre da Prefeitura recebeu grande público durante o seminário
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