Compromisso
firmado:
resultados
alcançados
Série de estratégias, programas e projetos
considerados de caráter emergencial na
saúde, educação, cultura e desenvolvimento
socioeconômico, o Plano de Recuperação
Socioeconômica foi implantado em 15
de março de 2021 para fazer frente aos
impactos da pandemia da Covid-19, que
provocou transtornos significativos na
vida das pessoas. Trata-se de um dos
primeiros compromissos firmados com
os nova-limenses, que, após oito meses
de implantação, já coleciona resultados
expressivos, comprovando a necessidade
desse conjunto de políticas públicas
inédito e abrangente para superar um dos
momentos mais desafiadores da história da
cidade.
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Volta às
aulas com
segurança
para a
comunidade
escolar

Escolas
e creches da
rede municipal
retornaram
ao ensino
presencial

Natália Magalhães,
mãe da estudante
Sophia
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R$ 9 milhões
investidos no Kit Merenda
Escolar, que neste ano
passou a ser distribuído
para cada aluno da rede
municipal, totalizando
80 mil entregas

“O retorno das aulas presenciais foi
muito importante para minha filha.
Noto que ela ficou entusiasmada
e se dedica mais na realização das
atividades em sala. Considero esse
retorno necessário, assim como a
adoção dos protocolos sanitários,
vacinação estendida e empenho da
direção escolar na aplicação dessas
medidas”

No final de abril deste ano, o Governo Municipal
decidiu, em conjunto com o Comitê de Enfrentamento
da Covid-19, pelo retorno das aulas presenciais
em Nova Lima, decisão pioneira em toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, foi colocado em
prática um protocolo que estabeleceu uma série de critérios
para garantir a segurança da comunidade escolar: aquisição
de equipamentos de proteção individual (EPIs), aferição de
temperatura no acesso às unidades de ensino, sinalização
completa das escolas, distribuição de cartilhas, uso obrigatório
de máscaras, dentre outros. Também foi iniciada a entrega de
notebooks para professores da rede.
A volta às aulas foi iniciada em maio e junho, de maneira
escalonada, de acordo com as faixas etárias. Hoje, o ensino
remoto é oferecido somente em casos excepcionais, de
estudantes com laudo médico que, porventura, não recomende
o retorno ao ensino presencial.
“A volta às aulas é importante
porque os alunos precisam
vivenciar, dentro da escola,
todo o aprendizado. E a gente
só aprende a fazer, fazendo.
Em casa, no individual, nem
sempre é assim”
Cláudia Ester, professora
da Escola Municipal José
Brasil Dias
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Investimento de
R$ 7,6 milhões
na ampliação de
leitos de CTI e
clínicos
No período mais crítico da pandemia, o Governo Municipal garantiu a abertura de oito leitos de Centro de Terapia Intensiva
(CTI) referência em Covid-19 para o município, com um investimento de R$ 7,6 milhões, além de outros dez leitos clínicos no
Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Os serviços funcionaram
de março a outubro deste ano. Já no Hospital de Campanha –
Ceacor, o número de leitos também chegou a ser ampliado em
33%.
A Gestão Municipal reforça seu compromisso com a vida e
a saúde das pessoas e, caso haja demanda por internações,
poderá avaliar a reabertura dos leitos.

Mais de
140 mil
doses
aplicadas
contra a
Covid-19 em
Nova Lima
Considerada uma das mais importantes
estratégias para conter a pandemia da Covid-19, a
campanha de vacinação, em Nova Lima, alcançou a
população adulta e também os adolescentes. Mesmo
com os desafios, a Prefeitura se estruturou para aplicar as
vacinas tão logo chegassem.
Além da realização de 21 drive-thrus e mutirão com o
objetivo de imunizar em um único dia o maior número de
pessoas e evitar aglomerações nas unidades, as diversas
ações de repescagem nas UBSs e na Policlínica Municipal
têm contemplado aquelas pessoas que fazem parte dos
públicos já chamados e, por algum motivo, ainda não foram
imunizadas.
Busca ativa
Além disso, as buscas ativas feitas pelos agentes
comunitários de saúde (ACSs) têm reforçado a importância
das pessoas que já podem receber a segunda dose
procurarem os locais estabelecidos. Atualmente, a cidade
também está imunizando com a terceira dose os públicos
que já podem ser contemplados.
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Números da
vacinação
140 mil doses

Mais de
foram aplicadas na cidade até o
momento

21 drive-thrus

de vacinação foram
realizados na cidade

Ana Júlia Turchete,
moradora do Bairro
Cabeceiras

“A vacinação é a forma mais eficaz de
frear a contaminação e o surgimento de
novas variantes do coronavírus. Apenas a
imunização em massa protege todas as
pessoas da comunidade e diminui o risco de
contágio. O serviço em Nova Lima andou
mais rápido do que eu pensei. Eu me senti
muito emocionada, pois não esperava que
iria vacinar este ano. É uma sensação de
alívio, de que estamos conseguindo lutar
contra o vírus”

“A vacinação, para mim, é muito
importante. Eu estou tranquila,
já tomei as três doses. Depois
que eu tomei a vacina, eu saio
segura e vou para todo lado,
sempre com a máscara”
Eugênia C. Galdino,
moradora do
Bairro Cabeceiras
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Jordana Caroline,
enfermeira da UBS
José de Almeida

“Nova Lima alcançou um
marco muito importante
quando chegou a 100% do
público-alvo vacinado com
a primeira dose, expectativa
alcançada com muito
sucesso e esforço de todos os
profissionais envolvidos rumo
a um bem comum: frear o
vírus e salvar vidas”
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Cerca de
R$ 1 milhão
concedido em
microcréditos
para empresários
Em parceria com a Caixa Econômica Federal e o
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob),
o Governo Municipal viabilizou duas linhas de crédito
voltadas para empreendedores, microempreendedores
individuais e empresas de pequeno porte, com negócios
no município. Aproximadamente R$ 1 milhão já foi
concedido por meio dessa iniciativa que visa oferecer
condições para que os interessados possam se
estruturar e recuperar as condições para se manterem
em plena atividade.

Rosete Faria Santos
Barbosa, proprietária
da empresa Porto da
Piscina

“Este valor entrou na minha
empresa em um momento que
já estava sem fôlego. Quando
Deus abriu essa porta foi um
milagre que eu vivi. E foi tudo
muito rápido, a aprovação do
crédito, o atendimento Sicoob e
a assessoria do Sebrae. Foram
parcerias perfeitas. Um remédio,
um alívio, um bálsamo. Além de
dar motivação pra gente seguir
adiante”

Condições
facilitadas para
o pagamento de
taxas e impostos

“Me sinto muito feliz por fazer parte
da consolidação de uma política
pública tão importante e necessária.
Apoiamos o empreendedor
de diversas formas em nossos
atendimentos, e receber tantos
retornos positivos me dá a real
sensação de dever cumprido”

Fernanda Gurgel,
servidora da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Renda

“O microcrédito me ajudou muito
na compra de equipamentos, na
expansão da minha estrutura
e, automaticamente, na
possiblidade de investimento em
marketing digital. Esse foi o foco
do auxílio, pra mim, no meu ramo”

Danilo Torres,
fotógrafo

O Plano de Recuperação Socioeconômica também ofereceu melhores
condições para o acerto de taxas e impostos municipais, a partir da
organização do calendário de pagamentos, impedindo a sobreposição de
tributos pagos no mesmo mês. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF),
paga para a emissão de alvará, pôde ser parcelada em até três vezes. Já o
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) também foi revisado, e o desconto
para o pagamento à vista passou de 3% no ano passado para 5% em 2021.
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R$ 11 milhões
investidos
no auxílio
emergencial
contemplam
cerca de 3 mil
famílias
Outra ação importante do plano foi a ampliação da
oferta do auxílio emergencial, pago a aproximadamente
3 mil famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social, no valor de R$ 400,00, durante
nove meses – antes eram três parcelas de R$ 200,00.
O investimento da Prefeitura vai superar os
R$ 11 milhões injetados na economia local, de abril até
dezembro deste ano, pois o benefício é entregue por
meio de um cartão, aceito em estabelecimentos da
rede credenciada da cidade que ofertam produtos
essenciais.

Maria Aparecida da
Silva, moradora do
Bairro Retiro
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“O auxílio emergencial
veio no momento mais
importante, pois estou
desempregada há quase dois
anos e tenho um irmão que
está com leucemia, morando
comigo e com meu marido.
Esse cartão tem me ajudado
muito, graças a Deus. Se
não fosse isso, não sei o que
faríamos”

“Sou mãe de sete filhos, tenho
dois netos, então, o auxílio
foi muito bom, veio em uma
boa hora. Ele ajudou muito a
manter o cotidiano da minha
família”
Gislene Aparecida de
Souza, moradora do
Bairro Água Limpa

“O auxílio impactou positivamente a vida das
famílias nova-limenses, direta ou indiretamente,
sobretudo junto às mais vulneráveis
economicamente. Esse benefício contribui para
além da segurança alimentar, já que possibilita o
fortalecimento dos vínculos afetivos-relacionais,
tanto familiares quanto comunitários, e também
resguarda com dignidade e liberdade a escolha
pelos itens que as famílias julgarem mais
necessários. O emprego do recurso também
fortalece a economia local”
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Cleusa Domingos de
Miranda, assistente
social no Cras
Noroeste

Cerca de
R$ 530 mil
na área
cultural

Por se tratar de um plano vivo, outras ações
se somaram ao conjunto de políticas públicas.
No início do segundo semestre, a Prefeitura
realizou importantes ações na cultura, uma
área muito afetada pela pandemia. Cerca de
R$ 530 mil foram investidos em duas ações.
O Viva Arte Festival concedeu aporte financeiro
para as apresentações de mais de 250 artistas.
Foram 43 dias de lives e 90 atrações, com mais
de 80 mil visualizações no canal da Prefeitura no
YouTube.
Já o Prêmio de Cultura Popular teve o objetivo de
valorizar projetos que contribuem para a formação
da identidade cultural e social de Nova Lima. A iniciativa
contemplou 12 instituições da cidade, por meio de repasse de
recursos.

Clarissa Flores,
dançarina

“Quando a Prefeitura apoia
a cultura na cidade, ela está
apoiando não só os artistas,
mas é também toda a
sociedade que ganha e evita
também que os artistas
saiam da cidade para
procurar espaço fora”

“A gente fica muito feliz e honrado por
receber essa premiação. É o início de
um reconhecimento de um trabalho
cultural, artístico e de ancestralidade
que fazemos. O coletivo traz todas
essas habilidades, e o prêmio nos dá
fôlego para continuar promovendo
cada vez mais ações”

Janaína Lírio (à esquerda),
mãe pequena da Associação
Centro Espírita Pai Benedito de
Aruanda, contemplada com o
Prêmio de Cultura Popular

“Em meio ao cenário de incertezas, uma boa notícia chegou até a classe artística aqui de
Nova Lima, visando minimizar os impactos causados pela pandemia e motivar a contribuição
financeira para os artistas. O Viva Arte conseguiu adaptar a arte do palco para o vídeo com
linguagens diferentes, além de fortalecer a classe artística local, nesse momento de grande
dificuldade”
Ronan Marcelo Moreira,
coordenador do CAC
Cabeceiras
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