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Após um ano de gestão,
Prefeitura promove mudanças
profundas na Administração
Pública para Nova Lima se
reerguer. Bons resultados já
podem ser conferidos nas
mais diversas áreas e serviços
prestados à população

Administração

Editorial

Ao assumir a Prefeitura, encontramos
uma Nova Lima desesperançada, descuidada
e com poucos serviços realmente efetivos para
atender a população. Mais ainda, grande parte
do nosso patrimônio público estava deteriorada,
as finanças inviabilizadas e a máquina pública
completamente desordenada e inchada.
Com a missão de trazer Nova Lima de
volta aos trilhos, tivemos uma gestão, em 2017,
com foco em fazer o dever de casa, consertar
o que estava errado e manter os serviços
essenciais em funcionamento mesmo sem
recursos financeiros suficientes. Esse caminho
de retomada da construção da cidade que a
gente quer, passou por momentos decisivos
como a Reforma Administrativa, a redução
do custeio da máquina pública, a revisão dos
contratos, a implementação de novas diretrizes
e, principalmente, a realização de melhorias
que já fazem toda a diferença no dia a dia da
população.
Aos poucos, estamos avançando rumo a
uma Nova Lima com a qualidade de vida que os
moradores merecem. Uma cidade que já conta
com um serviço melhor de limpeza urbana, com
farmácias equipadas e sem filas na realização

Nessa caminhada contamos
com o apoio de cada moradoR
para, juntos, construirmos
a cidade que a gente quer
de exames laboratoriais. A cidade que estamos
construindo oferece Escola em Tempo Integral,
merenda de qualidade, cursos técnicos e um
plano pedagógico condizente com uma educação
de primeiro mundo.
Em 2017, demos os primeiros passos para a
construção dessa nova cidade. Passos esses que
podem ser conferidos nesta Prestação de Contas.
Aprendemos muito, mudamos a forma de
gerenciar e avançamos em todas as áreas. Para
2018, a certeza que fica é que vamos alcançar
nosso objetivo maior de fazer dessa nossa amada
cidade, a melhor para se viver. Nessa caminhada,
contamos com o apoio de cada morador para,
juntos, construirmos a cidade que a gente quer.
Um 2018 de muitas alegrias
para nossa Nova Lima.

ADMINISTRAÇÃO QUE TRAZ
RESULTADOS
Foto: Janaina Perez

Um ano de desafios e
conquistas

Arrecadação da CFEM chegará
a R$ 8 milhões por mês
Após 12 anos de luta do prefeito Vitor Penido por uma contrapartida
mais justa das mineradoras pela exploração do minério e impactos
ambientais negativos como a alteração do lençol freático, poluição do ar
pelo pó do minério e o aumento de doenças respiratórias, o Congresso
Nacional aprovou a alíquota da compensação sobre a exploração do ferro
que passa de 2% do faturamento líquido da mineradora para 3,5% do
faturamento bruto. Infelizmente, a CFEM tem limitações de destinação e
o aumento da arrecadação não resolverá a situação financeira de Nova
Lima.

Revisão dos contratos de aluguéis
Uma das principais ações para reduzir o custeio da máquina pública
foi a revisão completa dos aluguéis. A Administração Municipal renegociou
90% dos contratos e alguns valores caíram pela metade. Além disso, imóveis
que não eram utilizados foram prontamente devolvidos. A economia para
os cofres públicos ultrapassa a marca de R$ 2 milhões por ano.

Mais conforto e segurança no prédio
Diversas intervenções foram realizadas no prédio da Prefeitura para
oferecer mais conforto, comodidade e segurança. Além de receber nova
sinalização, o edifício teve a recepção modificada para melhor acolher os
visitantes. Agora, o acesso se dá por meio de cartão magnético, que libera
a passagem pelas catracas eletrônicas que foram instaladas. Os servidores
têm acesso por meio do cadastro biométrico (digital).
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Reforma Administrativa gera economia
em torno de R$ 50 milhões ao ano

Você sabia?
Com o objetivo de reduzir ainda
mais os custos da máquina
pública, em nova licitação
de cooperativas de veículos,
a Administração Municipal
conseguiu uma redução média
de 20% nos contratos de valor
pago por veículo.
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Diante da necessidade de equilibrar as finanças,
após um minucioso estudo para causar o menor impacto
aos servidores, o Governo Municipal deu início à Reforma
Administrativa com o objetivo de promover mudanças
urgentes para que a cidade saia da crise e se possa investir
em ações que atendam toda a população nos mais diversos
setores. As mudanças já efetivadas garantem a Nova Lima
uma economia de aproximadamente R$ 3,7 milhões mensais,
uma expectativa de R$ 18,5 milhões em 2017.

Liberação do FGTS vai injetar mais
de R$ 80 milhões na economia
Os servidores de Nova Lima receberam uma boa notícia
nesse fim de ano: após acordo entre a Prefeitura e o Ministério
Público do Trabalho, por meio da procuradora Dra. Advane
de Souza Moreira e homologado pelo juiz da 1a Vara do
Trabalho, Dr. Mauro César Silva, está sendo liberado o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários
efetivos. A ação contempla mais de 3.500 servidores e a
previsão é de sejam injetados mais de R$ 80 milhões na
economia da cidade nos próximos três meses.

Nova frota de veículos
Após um minucioso estudo e uma ampla pesquisa de
mercado, a Prefeitura decidiu renovar sua frota veículos e
alugou nove viaturas, duas vans, duas pickups e 15 carros
de passeio. Os automóveis são utilizados por diversas
secretarias e pela Guarda Civil Municipal, em substituição
aos carros próprios que não ofereciam mais condições de
atender às demandas do serviço público e representavam
gastos elevados de seguro e manutenção.

Unidade Vila da Serra
Foi instalada no Vila da Serra (Alameda Oscar Niemeyer,
1465), uma unidade da Administração Municipal para oferecer
mais comodidade e agilidade às empresas e moradores da
região. O contribuinte pode resolver questões relacionadas a
IPTU, dívida ativa, parcelamentos, quitações e outros.
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Modernização do sistema de
protocolo
O Portal Protocolo via web foi implantado no mês de
junho. A nova ferramenta permite que o contribuinte tenha
mais facilidades para acessar, pela internet, diversos serviços
oferecidos pelo município. Com a modernização do sistema de
protocolo, Nova Lima se junta ao seleto grupo de municípios
que tem esse recurso disponível para o cidadão.

Fazenda

RESPONSABILIDADE COM OS GASTOS PÚBLICOS
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O Governo Municipal criou uma campanha de incentivo
à transferência de carros para a cidade. O compromisso é
investir 50% da arrecadação municipal do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos bairros
de quem transferir seus veículos até 30 de dezembro de
2017 e realizar o pagamento do tributo a partir de 2 de
janeiro de 2018. Os investimentos serão realizados em
melhorias de trânsito, vias e segurança.

Descontos de até 90% no Pert
A possibilidade de realizar o pagamento de dívidas com
o município, usufruindo de descontos que podem chegar até
a 90% de multas, juros e, pela primeira vez, de honorários
advocatícios, foi oferecida pela Prefeitura. O Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert) foi criado para
reduzir as disputas administrativas ou judiciais e aumentar
a arrecadação dos cofres públicos com a regularização de
débitos de pessoas físicas e jurídicas.

Nova plataforma para
o ISS Digital
Dando lugar à morosidade e constantes reclamações dos
contribuintes, a nova plataforma de acesso ao ISS Digital
on-line foi implantada pelo Governo Municipal e conta com
tecnologia mais avançada, facilitando o gerenciamento das
emissões da NFS-e, das escriturações e guias de recolhimento.
Uma série de treinamentos voltados aos servidores públicos
e contadores foi promovida para esclarecer dúvidas.

outras ações:
• Novas facilidades pela Internet
Já é possível acompanhar o andamento de cada processo
administrativo. Basta entrar no site: www.novalima.mg.gov.br,
portal do Cidadão e inserir os dados do processo. Com isto
não é preciso vir à Prefeitura para acompanhar os processos
administrativos.
• Fiscalização conjunta
Para potencializar as ações de fiscalização em Nova Lima, uma
comissão foi constituída para atuar sistematicamente nos
bairros. Profissionais de diferentes áreas atuam na fiscalização,
autuação, no encerramento de atividades e fechamento de
estabelecimentos que estejam em desconformidade com
os códigos Tributário Municipal e de Posturas, além das
legislações sanitárias, ambientais e outras vigentes.
• Nova Regulamentação de Alvarás
A partir de novembro, a Prefeitura passou a trabalhar com
uma nova regulamentação sobre os Alvarás de Localização
e funcionamento. Agora, tudo está listado e simplificado.
A Administração Municipal tem até 15 dias para resolver o
processo e os Alvarás passam a ter validade de cinco anos.
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Katherine, aluna da Escola Municipal José Francisco da Silva

Educação
que transforma

vidas

Reforço de português e matemática, aulas de canto, dança, judô, futsal, tênis,
artesanato e muito mais. Uma das maiores conquistas do governo em 2017 foi a
retomada da Escola em Tempo Integral, que funciona em 15 unidades da rede municipal e
atende cerca de 1.800 crianças nova-limenses. Com o programa, a Prefeitura
combate a vulnerabilidade social e possibilita o desenvolvimento das crianças em diversas
potencialidades.

Educação

E. M. Dalva Cifuentes Gonçalves

Foto: Lívia Bastos

Reestruturação Pedagógica na rede de ensino

Ao longo do ano, a área pedagógica passou por uma série
de mudanças, dentre elas, a implantação do método silábico,
alterando a metodologia de alfabetização; atualização do
plano curricular com base na proposta nacional; retorno
das notas numéricas (0 a 100) no lugar das avaliações por
conceitos (A, B, C...) e disponibilização dos resultados de
cada avaliação na internet, junto com boletins e histórico de
frequência.

Governo investe na
qualificação dos servidores

Reformas nas escolas
municipais

Uma educação de qualidade exige uma equipe de
profissionais capacitados e atualizados. Pensando nisso,
a Prefeitura realizou seis formações para supervisoras
com temas referentes à educação infantil, três para as
supervisoras do 1º ao 5º ano e seis encontros com práticas
pedagógicas, avaliações e resultados. Além disso, ocorreram
cinco formações de ensino em tecnologia, aperfeiçoamento
na escola, dentre outras.

A fim de garantir mais segurança e comodidade aos
servidores e estudantes, a Prefeitura realizou diversas
manutenções na rede física das unidades escolares, que
receberam pintura, reforma de telhados, adequação de
banheiros, reparo em muros, troca de portas e revisão de
toda a parte elétrica. Todas as lâmpadas queimadas foram
substituídas. Muitas dessas reformas contaram com a
parceria das comunidades.

Educação

Mais de 7 milhões de refeições
cinco refeições diárias. Ao todo, são 10 mil alunos atendidos
e acompanhados pela equipe de nutrição e 7 milhões de
refeições são distribuídas por ano.
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A merenda passou a ser oferecida em horários
adequados, com almoço para os dois turnos e entrada e
refeição completa para estudantes da Educação de Jovens e
Adultos. Os alunos em tempo integral chegam a receber até

Ana Clara e Angeline, alunas da
Escola Municipal Harold Jones

Incentivo à literatura
A Prefeitura implantou, nas escolas da rede municipal, o
programa ABC da Visão, que oferece assistência oftalmológica
gratuita aos alunos, em parceria com a Fundação Hilton
Rocha, referência mundial no assunto. O programa visa
diagnosticar, por meio de questionários técnicos aplicados
aos pais e professores, as possíveis dificuldades de visão dos
alunos. Neste ano, estudantes de duas unidades escolares
foram avaliados.
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Para incentivar a leitura, o Governo Municipal implantou
o projeto Literatura Cantada. Durante o mês de junho, um
contêiner foi colocado na Praça Bernardino de Lima, onde foi
possível realizar o compartilhamento de livros. Mais de 2.000
pessoas participaram de atividades gratuitas realizadas
em parceria com artistas locais e editoras. O projeto segue
nas escolas, utilizando músicas relacionadas aos livros
trabalhados com as crianças.

Educação

Cefet já é realidade em Nova Lima
Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura e o Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais (Cefet-MG) firmaram convênio para oferecer,
em 2018, cursos técnicos gratuitos de Ensino à Distância
(EAD) nas áreas de Eletroeletrônica, Meio Ambiente e
Informática para Internet, que terão duração de dois anos.
Cerca de 150 estudantes serão contemplados e contarão com
tutores, professores e coordenador, além de aulas práticas
presenciais aos sábados.

R$ 450 mil investidos
na Utramig Nova Lima
Na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais – Utramig Nova Lima, são oferecidos cursos técnicos
nas áreas de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Eletrônica
e Informática, com duração de um ano e meio, a 405 novalimenses. As bolsas integrais oferecidas pela Prefeitura
representam um investimento mensal de R$ 37,5 mil por
mês, totalizando R$ 450 mil por ano.

Parceria com o Sebrae beneficia
Transporte Escolar para 7.200 123 estudantes (Educação social)

estudantes

Outro importante investimento da Prefeitura ocorre no
Transporte Escolar dos estudantes. Mais de 7.200 alunos das
escolas municipais e estaduais são atendidos diariamente pela
Via Ouro e cooperativas do município, em que são observados
critérios como a distância entre a residência do estudante e a
instituição de ensino para a concessão do benefício.

A Administração Municipal disponibiliza bolsas de até
90% a 123 estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, de
acordo com as avaliações socioeconômicas de cada família.
São mais de R$ 800 mil investidos por ano. A Escola de
Formação Gerencial – Sebrae concilia o ensino médio com a
formação técnica. A instituição permite ao aluno desenvolver,
na prática, características e habilidades imprescindíveis à
vocação empreendedora.

Ouvidoria

OUVIDORIA: DIÁLOGO ABERTO
COM AS COMUNIDADES
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Dar voz aos moradores para promover uma
administração mais transparente e melhorar o acesso
aos serviços públicos são focos da Ouvidoria que atua
de forma a garantir o sigilo das manifestações.
Em 2017, os bairros passaram a receber as
Ouvidorias Itinerantes, um projeto da Prefeitura que
descentraliza da sede o atendimento a reclamações,
denúncias, elogios e sugestões referentes aos serviços
prestados pela administração.
Esse é um importante canal para que os novalimenses possam participar e tirar dúvidas sobre os
serviços da Prefeitura. É ainda, responsável por apurar
denúncias de ilegalidades que cidadãos comuns,
servidores públicos ou prestadores de serviços possam
praticar contra o município.

Ouvidoria em números:

24 Ouvidorias Itinerantes
18 bairros atendidos
186 atendimentos mensais (média)
1.861 manifestações recebidas
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Com a melhoria no processo de recebimento das
manifestações e ampliação da divulgação do serviço,
a Ouvidoria ampliou o número de atendimento
de 10, em 2016, para 1.861, em 2017.

Os moradores podem registrar suas demandas
e tirar dúvidas na sede da Ouvidoria, localizada
na Rua Scott, nº 69 A – Centro, das 8h às 17h,
pelos telefones (3542-5938 e 3542-5980) ou
email: ouvidoria@pnl.mg.gov.br.
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Brian Lucas, morador do bairro Retiro que conquistou uma vaga no mercado de trabalho

investimento
na economia

local

A Prefeitura tem trabalhado na diversificação econômica de Nova Lima e na
qualificação da população para conquistar vagas de emprego. Em poucos meses, já
foram criados o Distrito de Inovação do Vila da Serra, a Conexão Profissional, o Banco
de Talentos com a oferta de mais de 1.000 vagas, o Empreendedorismo na Cidade e
o programa Comprar Bem que dobrou para R$ 10 milhões as compras de pequenas e
médias empresas vencedoras de processos licitatórios.

Desenvolvimento Econômico

Comprar Bem investe no empreendedor local
Iniciado em agosto de 2017, o programa Comprar Bem
já faz a diferença para alavancar as empresas locais e fazer
a economia crescer.
Entre janeiro e agosto deste ano, a média de empresas
vencedoras de processos licitatórios da Prefeitura com sede
no município era de 16%. Em poucos meses, esse percentual

passou para 95%, ou seja, R$ 5 milhões a mais em compras
locais. Além disso, para que mais empreendedores possam
estar aptos a participarem de processos licitatórios,
são realizados cursos gratuitos que já qualificaram 51
empreendedores.
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Sala do Empreendedor
A Sala do Empreendedor é um espaço para que o
empreendedor possa tratar todos os assuntos relacionados
à empresa, desde os documentos necessários à abertura,
passando pelo auxílio na seleção de colaboradores,
capacitação permanente em diversos setores da economia, e,
criação de um ambiente para aumentar o mercado potencial
do empresariado local. Mais informações: 3541-3369

Mostra de Crianças
Empreendedoras
Apoio ao trabalhador
em números:
Carteira de trabalho: 3.488
Orientação profissional: 3.799
Seguro Desemprego: 4.320
Banco de Talentos: 4.313

Zona Limpa de Desenvolvimento

A Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza foi
protagonista da 1a Mostra de Crianças Empreendedoras com
a participação de 50 alunos, do 5º ano. A ação faz parte do
projeto Educação Empreendedora, realizado em parceria com
o Sebrae, que atua para despertar essa vocação nos jovens
nova-limenses. Por meio desse projeto, já foram capacitados
40 professores, cinco escolas estaduais e duas escolas
profissionalizantes.

Distrito de Inovação
Nova Lima conta com o Distrito de Inovação do Vila
da Serra, uma parceria entre a Prefeitura, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e o Sindicato
das Empresas de Informática de Minas Gerais (Sindinfor),
na sede da Fiemg, em Belo Horizonte. O objetivo é apoiar
a instalação de empresa do ramo digital na cidade e criar
um espaço privilegiado de negócios digitais, na região que
já abriga o Fiemg Lab e empresas de TI avançadas, além da
Atmosphera (programa de aceleração de startups).
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Foto: Welington Oliveira

Desenvolvimento, diversificação econômica e baixo
impacto ambiental. É com esse direcionamento que a
Prefeitura criou a Zona Limpa de Desenvolvimento (ZLD) para
transformar a cidade em um ambiente atrativo para que
novas empresas, com destaque para os negócios de inovação
e tecnologia e aquelas que não gerem poluição, se instalem no
município. A ZLD é um planejamento de médio e longo prazo
e tem como principais benefícios para a cidade a geração
de novos empregos, aumento da arrecadação municipal e
melhora da qualidade de vida.

Observatório traça
indicadores econômicos
Transparência na gestão pública. É assim que a
Administração Municipal trabalha pela população e pelo
Município de Nova Lima. Uma ação que evidencia esse
comportamento é o Observatório do Desenvolvimento,Trabalho
e Renda – uma plataforma de dados que padroniza as
informações sobre a economia da cidade, otimizando a gestão
da informação e a governança.

Desenvolvimento Econômico

Mais de 500 pessoas qualificadas
Investir na qualificação é a chave para a conquista de
uma vaga no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura
ofertou, em 2017, cursos gratuitos para a população. Somente
nesta gestão, foram mais de 500 pessoas qualificadas. Para

a realização desses cursos gratuitos, a Prefeitura conta com
a parceria de instituições como o Governo do Estado, Uaitec,
Fundação Telefônica Vivo e Fiemg.

Jovens preparados para o
mercado de trabalho
A Administração Municipal fez parcerias com empresas
para que oportunidades de emprego sejam priorizadas
aos jovens de Nova Lima. Dentre as ações, foi realizado o
Programa Aprendiz Legal, onde 79 nova-limenses foram
inseridos no mercado de trabalho, por uma iniciativa de uma
rede de supermercados. Outro exemplo, foi a parceria com a
Fundação Companhia Siderúrgica Nacional que qualificou 70
nova-limenses no programa Jovem Aprendiz.

Feira Bom Levar
Comprar produtos caseiros e artesanatos
feitos com muito zelo e carinho ficou mais
fácil. Isso porque a Prefeitura lançou em
julho, o projeto Feira Bom Levar, que ocorre
semanalmente, aos sábados, das 8h às 14h,
na Praça Bernardino de Lima. No total, 20
expositores participam do projeto e recebem
da Administração Municipal, orientações e
apoio técnico para empreenderem.

A Prefeitura tem trabalhado para qualificar a população
local e proporcionar às empresas, mão de obra qualificada.
Exemplo dessa ação é o Banco de Talentos que oferece
gratuitamente para as empresas, a triagem dos profissionais
conforme o perfil requerido pela vaga disponível. Para que
isso ocorra, antes de se candidatar às vagas, os novalimenses passam por orientação profissional de como se
portar em entrevistas de emprego. O projeto promove, ainda,
um intercâmbio entre as empresas interessadas em mão
de obra especializada e os profissionais que buscam uma
oportunidade no mercado.

no total, 1.050 vagas de emprego
foram captadas e 621 contratações
intermediadas pela Prefeitura em 2017
Em março, Nova Lima recebeu a 1a edição da Rede de
Carreiras em que foram ofertadas mais de 60 vagas
e cerca de 3.000 pessoas participaram da ação com a
entrega de currículos e assistindo palestras.

Telecentros Reformulados
A Prefeitura conta hoje com oito Telecentros que oferecem
inclusão digital por meio de cursos gratuitos de informática
básica para pessoas com mais de 12 anos de idade. Com
capacidade para atender até 640 alunos, as aulas receberam
um reforço especial por meio de parceria com as associações
de bairros.
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Banco de Talentos
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OBRAS:

CIDADE MAIS LIMPA
E BEM CUIDADA

Você sabia?
Além da limpeza nas vias,
a Prefeitura realiza o
desentupimento das bocas
de lobo, uma ação para
prevenir enchentes e outros
transtornos.

Foram desentupidas

1.156 bocas de lobo
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este ano.

Desde o dia 22 de dezembro, o serviço de coleta
domiciliar do lixo é realizado pela Construtora Israel. Os
funcionários efetivos da antiga prestadora de serviço foram
contratados pela nova empresa que também será responsável
pelo recolhimento dos resíduos provenientes dos serviços de
saúde e pela coleta seletiva; além de capina, varrição, pintura
de meio fios e limpeza de bocas de lobo. A novidade está no
trabalho de educação ambiental que será desenvolvido na

Melhorias na Área
de Transbordo
Foram realizadas melhorias na área de transbordo,
como nas instalações do escritório, vestiário, na cabine e
na balança rodoviária que pesa o lixo foi automatizada.
A estrutura da cabine foi construída em nível acima da altura
dos caminhões que passam pela balança para facilitar a
vistoria da pesagem do lixo.
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comunidade e nas escolas da rede municipal de ensino com
orientações sobre questões que envolvem o lixo. Os dias e
horários da coleta domiciliar permanecem os mesmos.

Limpeza urbana
A Administração Municipal mantém diariamente a
limpeza de vias e canteiros centrais da cidade com os
serviços de capina e varrição. Mesmo com equipe reduzida,
toda a cidade é contemplada de acordo com cronograma
preestabelecido. Em alguns locais é feita pintura de meio-fio.
Em Honório Bicalho e Santa Rita, na região nordeste, são
disponibilizadas caçambas em locais fixos para o descarte de
objetos. Além disso, os canteiros centrais das avenidas José
Bernardo de Barros e Presidente Kennedy foram recuperadas.

São recolhidas 450 toneladas de lixo por
mês nas vias públicas.

30 mil exemplares

Obras

Foto: Welington de Oliveira

Fotos: Lívia Bastos

Serviços de manutenção executados com agilidade

Rua Santa Terezinha
Há anos, uma rede que coleta o esgoto das casas situadas
na Rua Santa Terezinha, no Bairro Boa Vista, apresentava
problemas de entupimento e causava transtornos. Após
sondagem, técnicos da Prefeitura substituíram a manilha e a
rede foi desobstruída.

Praça da Mina D´Água
A Prefeitura executou manutenção na rede mista (coleta
de esgoto e água) em frente à praça, serviços de recuperação
do piso, colocou grades de proteção em dois espaços e
instalou aparelhos de ginástica.

Foto: Welington de Oliveira

Santa Rita
A parceria entre a Prefeitura e a Associação Comunitária
de Santa Rita possibilitou a reforma da quadra poliesportiva
do bairro, com pintura nas arquibancadas, no piso da quadra
e da sede; instalação de bebedouro, portões nos corredores
dos vestiários e na saída de emergência: recolocação das
tabelas de basquete e limpeza ao redor do terreno da quadra.
O alambrado também foi reformado.

Bairro Bonfim
A rede coletora de esgoto estava obstruída na Rua
Benedito Valadares. Tão logo a Prefeitura identificou o
problema, o serviço foi solucionado com agilidade.

Bela Fama
A Prefeitura retomou uma obra de grande porte que
inclui captação de água pluvial e serviços de pavimentação
de trechos das vias dos bairros Bela Fama, Fazenda do Benito
e Nossa Senhora de Fátima. Foi realizada intervenção na
Rua José de Oliveira, no Bairro Bela Fama, para acabar com
problemas de alagamento em época de chuvas.

São Sebastião das Águas
Claras

Foram realizadas obras de recuperação com revestimento
de minério, nivelamento, terraplanagem e manutenção nas
vias: Alameda dos Jatobás, Rua São Luís, Rua da Luz, Rua da
Crota Fria, Alameda Mico Estrela, Rua da Servidão, Rua São
Sebastião, Jardim Amanda e ruas da região central. Além
disso, serviços de capina, limpeza de boca de lobo, pintura
de meios-fios e remoção de entulho e lixo foram feitos na
Alameda dos Ipês, ruas do centro e dos bairros Mendes e
Jardim Amanda.

Obras

Fotos: Lívia Bastos

Pequenas melhorias em toda a cidade

Praça da Bíblia
Recebeu vários serviços: os bancos e o piso do passeio
e das áreas onde estão instalados os aparelhos de ginástica

foram reformados e o telhado do coreto, que estava danificado,
foi recuperado.

Rua José de Oliveira Júnior

ponto de ônibus no Bairro
Nova Suíça

Na via que dá acesso ao Hospital Nossa Senhora de
Lourdes, a Prefeitura realizou limpeza e manutenção nas
alas para direcionar a água pluvial para as caixas coletoras.
As caixas estavam entupidas e, portanto, a água pluvial não
escorria pelo canal, mas pela rua, causando transtornos na
região.

O local estava destruído e oferecia riscos para os
usuários. Agora, o ponto conta com bancos, muros e vigas,
além de pintura nova para oferecer mais proteção e conforto
à população que utiliza o transporte coletivo.

Av. Professor Aldo Zanini
(Banqueta do Rego Grande) – Obra de recuperação de
um pequeno trecho da via com a construção de um muro
gabião (estrutura com telas galvanizadas e pedras), próximo
ao Centro de Convivência Socioambiental. Ainda nesse
mesmo local, foi finalizado o serviço de contenção da via que
também estava desmoronando.
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Planejamento

Foto: Arquivo PMNL

Mobilidade urbana

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
segue a todo vapor. A Prefeitura criou o site
www.planmobnovalima.com.br para que todos possam
contribuir e opinar com sugestões para melhorias na
mobilidade urbana. Foram realizados pesquisas de
campo, contagem de veículos e levantamentos de
dados referentes aos transportes público e escolar e
acidentes. Também foram feitas reuniões e workshop
com técnicos da Prefeitura e com o Conselho da
Cidade.

Avenida de Ligação
Foram realizadas várias melhorias na Rua Marco Paulo
Simon Jardim, conhecida como Avenida de Ligação: os
serviços foram realizados numa parceria entre a Prefeitura e
a Construtora Conartes, como contrapartida ambiental, com
recursos da empresa.

Em agosto deste ano foi assinado decreto que permite
a instalação de parklets em vários locais do município.
O projeto padrão desses espaços é moderno e prevê a
instalação de bancos, mesas, guarda-sóis e bicicletário. Tanto
empresas públicas ou privadas quanto pessoas jurídicas ou
físicas, que se interessarem, podem abraçar o projeto. Vale
lembrar que o parklet não é uma extensão de um espaço
comercial. Contato: (31) 3541-4387.

Plano Diretor
A Administração Municipal retomou a revisão do Plano
Diretor. A correção das diretrizes para ordenar a revisão do
documento passa por análise do Conselho Municipal das
Cidades (ConCidade) – instituição com poder deliberativo e
que tem a participação da sociedade civil. A população pode
acompanhar as análises das diretrizes do Plano Diretor nas
reuniões do Conselho Municipal das Cidades.

Foto: Lívia Bastos

Decreto municipal cria
varandas urbanas

Via de Integração Rio de Peixe
As obras de conclusão da primeira fase da Via de
Integração Rio de Peixe estão prestes a ser retomadas graças
à iniciativa do Governo Municipal: urbanização da interseção
da via com a MG-030 (perto da Apac) e uma rotatória próxima
ao Centro de Treinamento de Base, além de manutenções no
trecho já pronto, de cerca de 4 km. Foram feitas adequações
de critérios ambientais no projeto da primeira fase, que já
foi aprovado pelo Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais (DEER) e vistoriado pelo Ministério
do Turismo e pela Caixa Econômica Federal.

Meio Ambiente

A Administração Municipal implantou, em
junho, o Nova Lima Sustentável, programa de
consumo consciente e coleta seletiva nas repartições
públicas, alguns bairros e condomínios, com
foco na relação do consumo consciente e forma
correta de separação e descarte do lixo. A proposta
seguinte será ampliar o serviço na cidade, para que
a população também possa se engajar ao propósito
da coleta seletiva.

Foto: Pedro Gravatá

Atitudes ambientais para uma consciência
coletiva

A coleta seletiva está implantada
em 18 bairros e condomínios, além
de 30 edificações públicas. Com isso,
cerca de 70 toneladas de resíduos, por
mês, deixam de ir para o aterro de
Macaúdas.
Maria de Carvalho, jardineira, moradora do
Bairro Oswaldo Barbosa Penna

Educação ambiental
O programa de Educação Ambiental conta com os projetos
Eco Ações, Caminhando e aprendendo, Ciclo de palestras e
Oficinas socioambientais que ocorrem nas escolas municipais
e no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. Nas
escolas, os alunos ainda participam das atividades Dominó
de boas práticas e Jogo da memória e assistem ao teatro
itinerante ECOleta Seletiva: atitude inteligente para gente
consciente.
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Parque Natural Municipal
Rego dos Carrapatos
O monumento natural com uma área de 34,13 hectares
recebeu intervenções como sinalização de trilha, identificação
de espécies de árvores e desassoreamento do canal. Além
disso, é palco para o Eco Ações, projeto de educação ambiental.

Meio ambiente

Licenciamento ambiental

Foto: Lívia Bastos

Mais agilidade e menos burocracia na hora de licenciar
empreendimentos de até classe 4. A Prefeitura está se
reestruturando para otimizar os serviços de licenciamento
ambiental. A alteração da legislação estadual permite que
municípios possam assumir o licenciamento ambiental
para atividades ou empreendimentos classificados como de
grande porte e pequeno potencial poluidor que podem causar

Plano de Saneamento
Básico

impacto ambiental de âmbito local (até classe 4). Dessa
maneira, toda e qualquer contrapartida ambiental será
revertida diretamente em investimentos na cidade.
A fiscalização e o licenciamento ambiental está
em fase de estruturação e foram emitidas 505
licenças ambientais e 283 autos de infração.

Revitalização
A Avenida José Bernardo de Barros está de
visual novo depois do plantio de palmeiras da
espécie Carpentaria acuminata. As mudas são
fruto de medidas compensatórias. Isso é possível
quando um empreendimento particular é
aprovado e é necessário fazer supressão vegetal
ou quando há pedidos de corte ou poda drástica
de árvore. Esse serviço paisagístico é executado
por funcionários da Prefeitura.

O plano elaborado em 2016, passou
por uma série de revisões, apoiada nas
demandas da sociedade e do corpo técnico
municipal. A próxima etapa será a aprovação
da Lei Municipal de Saneamento Básico
junto à Câmara de Vereadores para a busca
de recursos.

Centro de Convivência
Socioambiental
O centro oferece ações voltadas para a
comunidade, como cursos e suporte técnico
para famílias que cultivam horta em casa e
precisam de orientações. Para tanto, está em
fase de criação o pomar e a horta modelo e
o viveiro de mudas. Com o convênio firmado
com a Emater-MG, está em andamento
também o projeto Quintal Protegido atendeu
110 famílias e doou 579 mudas.

Fiscalização ambiental
A instalação da unidade da Guarda Civil
Ambiental, no Parque Natural Municipal Rego
dos Carrapatos, integrada com a fiscalização
ambiental, permitiu maior efetividade no
trabalho dos fiscais que vem garantindo
um controle rigoroso na aplicação das leis
ambientais da cidade.

Você sabia?
Em 2017, 755 mudas de
árvores foram plantadas
provenientes de medida
compensatória.

Áreas verdes
A Administração Municipal trabalha no estudo de um diagnóstico que
contempla boa parte das áreas verdes do município. Por esse documento, é
possível apontar as áreas prioritárias para a elaboração de um projeto de
arborização no município. O trabalho segue na prática com o plantio em
duas áreas verdes: em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, às
margens da MG-030 onde foram plantadas 70 mudas, e no Parque Natural
Municipal Rego dos Carrapatos, que conta com um total de 60.

Esporte e Lazer

MAIS ESPORTE E LAZER PARA VOCÊ

Foto: Pedro Gravatá

Leonardo e Rafael alunos do projeto Esporte
na Comunidade

Esporte na Comunidade
atende 280 crianças
e adolescentes

Crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 16, anos participam das
atividades de vôlei, basquete e futsal do projeto Esporte na Comunidade.
Nova Lima conta atualmente com núcleos nas quadras do Bela Fama,
Cariocas, Honório Bicalho, Jardim das Américas, José de Almeida e
Cruzeiro, no poliesportivo do Cristais e no ginásio do Olaria. As aulas são
ministradas por monitores e professores de educação física. A Prefeitura
também disponibiliza os materiais necessários para o desenvolvimento de
cada atividade.

Campeonato Nova-limense
agita a cidade

Jogos Escolares
de Minas Gerais

Com 2.000 atletas, 88 equipes e 553 jogos em disputa
de 16 categorias, o Campeonato Nova-limense de Futsal
foi um verdadeiro sucesso em 2017. A competição reuniu
participantes de diferentes faixas etárias, diversas regiões
da cidade e ambos os sexos. O público fez a sua parte e
compareceu em peso, principalmente às partidas decisivas,
realizadas nos ginásios municipal do Villa e do Olaria.

Outra competição na qual Nova Lima se destacou foi
os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Após a etapa
municipal, as escolas classificadas disputaram modalidades
como futsal, handebol, vôlei, basquete, peteca, xadrez,
natação e atletismo. Na fase estadual, Nova Lima ficou em
4º lugar na natação e em 3º lugar geral no judô. Foram mais
de 200 atletas e 14 equipes locais na competição.

Foto: Arquivo PMNL

Seleções elevam Nova Lima no Jimi 2017
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Os atletas nova-limense fizeram bonito nos Jogos do
Interior de Minas Gerais – Jimi 2017. A equipe feminina
de basquete ficou com o título da modalidade. Já o time
masculino conquistou o 4º lugar da competição. No futsal,
destaque para a seleção masculina, que terminou como a
7a melhor do estado. A cidade chegou a contar com uma
delegação formada por 98 atletas na primeira fase da
competição.

Esporte e Lazer

R$ 340 mil investidos no Campeonato Amador
campos, R$ 340 mil foram investidos pela Administração
Municipal para custear taxas de arbitragens, premiações
e apoio aos clubes. Cerca de 3.000 pessoas, por final de
semana, acompanharam os jogos.

Foto: Fabrício Araújo

O Campeonato Amador de Nova Lima, realizado pela
Liga Municipal de Desportos, com o apoio da Prefeitura,
reúne cerca de 1.230 atletas, de 41 clubes, na disputa
de três divisões. Além de promover a manutenção de

Futebol: um fio de esperança

Manutenção em campos
e quadras poliesportivas
Ao longo do ano, as quadras poliesportivas e os campos
de futebol amador passam por manutenção, como pinturas,
substituições de alambrados e reforma de vestiários. Outro
local que recebe melhorias é o Centro de Treinamentos de
Base. Além deles, a Prefeitura toma todos os cuidados para
que o Estádio Municipal Castor Cifuentes esteja preparado
para receber os jogos do Campeonato Mineiro.

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura fechou uma parceria com o Instituto Telê
Santana para atender 100 crianças e adolescentes, com
idade entre 9 e 16 anos, pelo projeto “Futebol – o fio de
esperança”. Além das aulas de futebol que são realizadas
no Campo do Nacional e do Morro Velho, no Bairro Chácara
dos Cristais, os participantes têm acesso à assistência social,
acompanhamento psicológico, palestras e intercâmbios
culturais com outras escolas.

Rua do Lazer atende 2.200
crianças
Tobogã e alpinismo infláveis, piscina de bolinhas, cama
elástica, mesa de pingue-pongue e totó. O projeto Rua do
Lazer, realizado com o apoio de diversos parceiros, garante
a alegria da garotada aos finais de semana. Ao longo do
ano, 28 comunidades foram contempladas, num total de
aproximadamente 2.200 crianças atendidas, com média de
175 por edição.

Foto: Pedro Gravatá

Dayanne Amaral, bailarina do Grupo Corpo e ex-aluna
da Escola de Bailados de Nova Lima

nosso maior patrimônio

É nossa gente
A Prefeitura vem revitalizando espaços importantes
para a cultura da cidade, como o Teatro Municipal, a
Casa de Cultura Professor Wilson Chaves e o Centro

Cultural de Nova Lima. Além disso, o Governo Municipal
investe na Escola de Bailados que atende 700 alunos.

Cultura

Quem passa pela Avenida
Rio Branco percebe que a Casa
de Cultura Professor Wilson
Chaves está de cara nova. Foram
realizadas a recuperação do
piso decorado com aplicação de
synteko, pintura das paredes
externas e internas e revitalização
da escadaria e da balaustrada.
Além disso, os vidros quebrados
foram trocados, as cadeiras
e móveis substituídos e as
instalações elétricas e telefônicas
passaram por manutenções.
As esquadrias de madeira das
portas e janelas também estão
recuperadas.

Sopro de Arte oferece aulas
de música a 150 alunos
Em 2017, as Corporações Musicais Sagrado Coração de
Jesus e União Operária e a Sociedade Musical Santa Efigênia,
em parceria com a Vale e com o apoio da Prefeitura, ofereceram
aulas de musicalização e percepção musical e instrumentos
de sopro: a 150 alunos. A ação faz parte do projeto “Sopro
de Arte”, ministrado por profissionais formados nas escolas
de música da UFMG e do Izabela Hendrix. As aulas foram
realizadas nas sedes das Corporações Musicais.

Captação de recursos
Com a crise financeira, a Prefeitura tem buscado
alternativas para captar recursos a serem investidos na
cultura. Para isso, a Administração Municipal realiza projetos
e participa de editais. No momento, a cidade tem buscado
captar recursos para restaurar a Biblioteca Pública Anésia de
Matos Guimarães, revitalizar a Orquestra Sinfônica da Escola
de Música de Nova Lima e conservar o Teatro Municipal.

Projeto Sexta na Feira
Em 2017, o projeto Sexta na Feira completou 20 anos.
Com o passar dos anos, o projeto perdeu muitas de suas
características originais que já fizeram do mesmo, ponto de
referência da cultura nova-limense. Para reavivar o projeto,
a Prefeitura tem realizado pequenas intervenções. Entre as
ações efetivadas estão as apresentações de shows ao vivo, o
reforço da segurança e a alteração do esquema de trânsito
no entorno da Praça Bernardino de Lima.

Fotos: Lívia Bastos

Revitalização da Casa de Cultura Professor
Wilson Chaves

Reaberta Galeria de Arte
Municipal
A Casa de Cultura Professor Wilson Chaves, localizada
na Avenida Rio Branco, nº 308 – Centro, tem 68 anos
e continua sendo um importante espaço de difusão da
cultura. Um dos expoentes é a Galeria de Arte Municipal
que, após 12 anos, foi reaberta com a exposição “Encontros,
um registro da arte nova-limense”, com 18 artistas da
cidade. O local está aberto para visitação de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h. A entrada é gratuita.

Teatro municipal recupera
características
A Prefeitura realiza pequenas intervenções no Teatro
Municipal para recuperar suas características singulares e
proporcionar mais conforto ao público. Foram substituídos o
revestimento das rampas de acesso ao palco e a placa acústica.
Nos últimos meses, algumas áreas foram pintadas, o reboco
recomposto e ajustes foram realizados nos camarins. Além
disso, os estofados passaram por um processo de limpeza
e manutenção. Mesmo com esses trabalhos, o teatro segue
aberto com apresentações musicais, peças teatrais adultas e
infantis e grandes eventos.

Em um ano, foram realizados 21 eventos
no Teatro Municipal, por onde passaram
mais de 5.200 espectadores
Por meio de parcerias, Nova Lima recebeu diversas
atividades culturais gratuitas em 2017, como a apresentação
da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Ópera Vênus e
Adonis, Coral Lírico do Palácio das Artes, Giramundo e
Orquestra Inhotim, Exposição Mineiridades da Vale, Orquestra
Ouro Preto, Museu de Objetos e Veículos Antigos e Grupo
Atrás do Pano.

Cultura

Mais de 700 alunos na escola de bailados
A arte da dança ganha força com a Escola de Bailados de
Nova Lima, que nesse ano, mudou de endereço (Rua José Neri
dos Santos, nº 109, no bairro Vila Operária). A Escola oferta
cursos profissionalizantes de Ballet Clássico (royal, vaganova
e cubano), aulas específicas para rapazes e meninos, jazz,

danças urbanas, dança de salão e long dance. Além de
terem um espaço de aprendizagem, os alunos participam de
diversos festivais, apresentações em grandes eventos e de
seletivas em todo país.

Apoio às
manifestações
culturais

Fotos: Lívia Bastos

Em 2017, a Prefeitura
apoiou diversas
manifestações culturais,
dentre elas a Cavalhada
de São Jorge, Cavalhada
de São José Operário e o
Encontro de Guardas na
Praça do Rosário.

Resgate do Centro Cultural

restauração da Casa Aristides

O Centro Cultural de Nova Lima, situado na Rua Tiradentes,
78, passou por uma manutenção para a conservação do
imóvel que abriga o Núcleo de Atividades Literárias. Além
disso, no local está instalado o Departamento de Memória
e Patrimônio, que trabalha como apoio técnico ao Conselho
Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima, que atua na garantia da preservação da história
da cidade.

Em 2017, foi concluída a primeira fase da obra de
reestruturação e restauração da Casa Aristides para eliminar
o risco de desabamento do prédio. Durante a primeira fase
das intervenções, uma nova estrutura metálica foi erguida
no primeiro piso para a sustentação e foram feitas as
substituições do engradamento do telhado, telhas, dos pilares
e dos madeirames. Os trabalhos foram paralisados devido à
interrupção do envio de recursos, provenientes de um Termo
de Ajustamento de Conduta assinado entre o município e o
Ministério Público. Para 2018, a Prefeitura já viabiliza formas
de finalizar a reestruturação do local.

Núcleo de Atividades Literárias

Centros de Atividades
Comunitárias

Importante difusor das obras dos escritores e poetas
nova-limenses, o Núcleo de Atividades Literárias caiu
no gosto da população e já lançou 9 livros de autores da
cidade. Instalado no Centro Cultural, o projeto incentiva cada
vez mais a prática da leitura e o gosto pela literatura. No
mesmo espaço, são realizados os clubes de leitura “Clarice
Lispector” e “Augusto de Lima”, além de concursos e recitais
de poesias, rodas de conversas, palestras, exibição de filmes,
lançamentos de livros e feiras do escritor.
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Os Centros de Atividades Comunitárias dos bairros
Cabeceiras e do Jardim Canadá oferecem aos moradores,
uma maior proximidade de interagir com o universo cultural.
Diariamente, são realizadas atividades por meio de oficinas,
cursos e capacitação. Dentre essas atividades estão: aulas de
teatro, desenho, dança, capoeira, violão, fotografia, zumba,
circo, confecção de bonecas e exposição de trabalhos.

Segurança

SEGURANÇA MAIS PRÓXIMA DA POPULAÇÃO
A Guarda Civil Municipal está mais equipada com 12
veículos para atuar na segurança da cidade. Dez viaturas
e duas motos foram adquiridas pela Administração
Municipal para os serviços de patrulhamento e segurança
dos patrimônios. Além disso, uma sprinter funciona como

Base Móvel para o deslocamento dos guardas nas situações
em que é necessária a presença de mais profissionais, e a
viatura Ronda Ostensiva Municipal (Romu) faz o policiamento
ostensivo.

A Administração Municipal inaugurou em 2017
duas Bases Integradas de Segurança da Guarda
Civil Municipal. Uma na região nordeste, no Bairro
Honório Bicalho, e outra na região noroeste, no
Jardim Canadá. Esses equipamentos de segurança
contribuem para promover a convivência pacífica e
otimizar a integração das instituições de segurança
pública com a comunidade local, com vistas a
reduzir os índices de violência e criminalidade.

Fotos: Lívia Bastos

Base de segurança

Apreensão de animais
O Serviço de apreensão de animais, reestabelecido em
março deste ano, trouxe economia de gastos e mais eficiência.
A Administração Municipal viabilizou um serviço de qualidade
e com contrato de valor mais baixo: R$ 11 mil; o antigo era
de R$ 40 mil. No total, 111 animais foram recolhidos nesse
ano.

Mais ações:
• Presença da Guarda Civil Municipal nos horários de
entrada e saída dos turnos das escolas municipais
• A Guarda Civil Municipal conta com dois cães
da raça pastor belga malinois, para ajudarem no
combate ao crime.

Sinalização de vias
Para melhorar o trânsito na região do Vila da Serra,
foram feitas alterações viárias na Alameda Oscar Niemeyer
(trecho em próximo ao Hospital Biocor), que passou a ter
estacionamento em paralelo para liberar duas faixas de
trânsito em cada sentido. Além disso, as vias públicas
próximas às escolas e a região central da cidade estão

recebendo placas verticais, pintura de faixas de pedestres,
linhas de bordas, quebra-molas e redutores de velocidade.

Foram sinalizadas cerca de 55
ruas e 13 bairros nesse ano

Foto: Pedro Gravatá

A dona de casa, Ângela de Almeida, moradora do Vila São Luiz, atendida pela médica da Unidade de Pronto-Atendimento, Letícia Cruz

um novo olhar sobre a

saúde

O ano de 2017 foi marcado por importantes avanços na área da saúde. Além de por fim à fila de
espera por exames laboratoriais, a Prefeitura retomou as consultas e os exames especializados que
estavam parados, aprimorou o atendimento das farmácias municipais e voltou a oferecer o serviço
odontológico nas escolas. Além disso, ampliou a cobertura da população atendida pelas equipes de
saúde de 71,97% para 87,13%.

Saúde

Quase R$ 12 milhões para o hospital
efetuado ano passado), o Governo Municipal, por meio de
uma contratualização, também repassa valores diretos do
Sistema Único de Saúde (SUS) ao hospital e dispõe de um
contrato de credenciamento da instituição, cujo objetivo é
acabar com aproximadamente 700 cirurgias eletivas que
estavam em fila de espera há mais de três anos.

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura abriu crédito suplementar para repassar
mais R$ 900 mil ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes.
Com o novo repasse, a Administração Municipal contribui
para que a instituição possa manter a prestação de serviços
de qualidade à população. Além da subvenção inicial de
R$ 10,8 milhões e da verba extra de R$ 900 mil, que totalizam
R$ 11,7 milhões em 2017 (10% maior em relação ao repasse

credenciamento viabiliza mais
de 900 procedimentos que
estavam parados

Foto: Fabrício Araújo

Os hospitais Nossa Senhora de Lourdes e Vila da
Serra foram contratados para reduzir a antiga fila de
espera por cirurgias e exames eletivos. A medida permite
a realização anual de mais de 900 procedimentos,
conforme estimativa do fluxo pré-definido na rede
municipal de saúde. As internações em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal também integram os
serviços credenciados.

Pacientes com necessidades
especiais contemplados
A Prefeitura retomou o atendimento odontológico sob
sedação em ambiente hospitalar, oferecido às pessoas com
necessidades especiais para a realização de extrações de
dentes, limpezas e restaurações. O município disponibiliza dois
cirurgiões-dentistas e os materiais necessários, enquanto o
Hospital Nossa Senhora de Lourdes oferece a sala de cirurgia
e um anestesista. O serviço contribui para a melhoria da
saúde bucal dos usuários e garante mais tranquilidade aos
familiares.

Reestruturação dos serviços
odontológicos
Uma ampla reestruturação dos serviços odontológicos
foi realizada ao longo do ano. Cerca de 3.500 solicitações
de próteses odontológicas, que estavam paradas há quatro
anos, estão sendo retomadas, assim como o atendimento
dos estudantes de 3 a 12 anos nos consultórios das escolas.
Na Unidade Básica de Saúde, são oferecidas limpeza,
restaurações, extrações simples e orientações preventivas. Os
casos mais complexos são encaminhados para o Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO).

Cemais amplia oferta
de serviços
Em um ano, o Centro Municipal de Atenção Integral à
Saúde aumentou em 21% o número de atendimentos de
homeopatia, ampliando de 1.668 para 2.023. No mesmo
período, a acupuntura, outra grande demanda dos usuários,
foi ampliada em 11%. Outro importante avanço do Cemais,
foi a implantação, em 2017, das atividades de Reiki, uma
técnica japonesa para redução do estresse e relaxamento.

Fotos: Lívia Bastos

Saúde

Fila reduzida para consultas e
exames especializados
A Prefeitura investiu na aquisição de equipamentos
novos para a realização de consultas e exames especializados.
O Centro de Especialidades (Policlínica) dispõe de raio-x,
ultrassom e outros aparelhos essenciais para diagnósticos em
oftalmologia, neurologia, pneumologia, otorrinolaringologia,
dentre outras áreas. Por alguns procedimentos, os pacientes
aguardavam na fila de espera desde 2012.

Laboratório Municipal
realiza 200 mil exames
por ano
A Prefeitura reestruturou o Laboratório Municipal,
localizado na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), e acabou
com a demanda reprimida por exames. Além da aquisição de
novos equipamentos, as cotas por Unidade Básica de Saúde
(UBS), que limitavam a realização de exames de hematologia,
bioquímica, urina, microbiologia e parasitologia, foram
extintas.
Para complementar a oferta, foram investidos R$ 250
mil na contratação do Laboratório São Marcos, que realiza
128 tipos de exames que eram oferecidos em escala reduzida.
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Centro de Especialidades será
levado para a UPA
Com 11 leitos, pronto-atendimento adulto, laboratório
e urgência odontológica, a Unidade de Pronto-Atendimento
(UPA) atende uma média de 87 pacientes por dia a um custo
que supera R$ 1 milhão por mês. A fim de aperfeiçoar o
funcionamento e qualificar o serviço prestado à população, a
Prefeitura elabora a proposta de levar à unidade as consultas
especializadas e os exames que hoje são oferecidos no Centro
de Especialidades (Policlínica Municipal), que será revitalizado.

Prontuário Eletrônico chega
às UBSs
O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) começou a
ser implantado na rede municipal de saúde. O novo sistema
é on-line e informa ao Sistema Único de Saúde (SUS) os
procedimentos realizados na atenção básica, aproximando as
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Centro de Especialidades
(Policlínica), da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA)
e das farmácias municipais. Na primeira etapa, o PEC foi
disponibilizado nas UBSs do Cruzeiro, Caic e Honório Bicalho.

Saúde

Mais 10 mil nova-limenses atendidos
O Governo Municipal tem trabalhado para ampliar a
assistência na área da saúde. Prova disso é a criação de três
novas equipes de saúde da família em Nova Lima, passando
a atender mais 10.910 habitantes de bairros como Água

Limpa e Nova Suíça. Com essa ampliação, a cobertura saltou
de 71,97% para 87,13% da população atendida. A terceira
equipe criada atua na Unidade Básica de Saúde (UBS) do
Retiro.

Foto: Pedro Gravatá

Melhorias nas farmácias municipais

Foto: Fabrício Araújo

Luciano Rossi, farmacêutico na Farmácia Municipal
Glauco Orlando Sarti - Lolota

As farmácias municipais receberam melhorias ao longo
de 2017. Atualmente, a população conta com sete unidades
situadas nos bairros Macacos, Jardim Canadá, Santa
Rita, Cruzeiro, José de Almeida, Centro e Honório Bicalho
– entregue à comunidade no mês de setembro. O Governo
Municipal retomou a distribuição gratuita de medicamentos
que eram fornecidos pelo Programa Farmácia Popular, do
governo federal, a preços populares. Outra conquista é o
funcionamento aos sábados da Farmácia Central: das 7h às
13h.

Importantes avanços
na Saúde Mental
Três novos ambulatórios foram implantados nos bairros
Nova Suíça, Macacos e Jardim Canadá para ampliar o acesso
à saúde mental. A medida descentraliza o serviço que era
oferecido somente na sede do município. Agora, todas as
comunidades passam a contar com uma referência técnica
da área nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou com o
ambulatório. Para receber o atendimento em saúde mental
nos casos não urgentes, os usuários devem procurar o
acolhimento da equipe da UBS onde moram.

Nasf agrega novos serviços
Para ampliar a prevenção e promoção da saúde, a
Prefeitura passou a oferecer, dentro do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (Nasf), mais dois tipos de atendimentos
especializados em toda a cidade: terapia ocupacional e
educação física. Presente nas 21 Equipes de Saúde da Família
do município, a equipe multidisciplinar já contava com
profissionais das áreas de assistência social, fonoaudiologia,
farmácia, fisioterapia e nutrição.

Foto: Pedro Gravatá

A senhora Juvenila, acompanhada do filho Fernando e da nora Viviane, pais de Maria Clara, Emanuelly e Stephany,
moradores de Honório Bicalho e usuários do Centro de Referência de Assistência Social em Nova Lima

Avanços na área

SOCIAL

A área social avança em Nova Lima com mais diálogo, transparência e participação.
A Prefeitura reestruturou e descentralizou os serviços da Assistência Social para atender aos que
mais precisam. Exemplo disso é que, pela primeira vez, 100% do território da cidade recebe os
serviços de proteção básica que atendem mais de 130 bairros e até 20 mil famílias.

Desenvolvimento Social

Planejamento estratégico da Política
de Assistência Social
A Prefeitura instituiu a Vigilância Socioassistencial
na cidade, que atua diretamente como um setor de
inteligência no planejamento estratégico, acompanhamento
e monitoramento da Política de Assistência Social. Com essa
iniciativa, a intervenção dos agentes públicos se torna mais

qualificada e os resultados, mais adequados às expectativas
e necessidades da população, sobretudo das pessoas em
situação de vulnerabilidade e risco social. Nova Lima está
entre os 4% dos municípios brasileiros que contam com esse
serviço.

Principais realizações:

Você sabia?
Com auditorias e critérios para
uma gestão mais eficiente,
houve um aumento de 29% nos
atendimentos da área social
e uma redução das despesas
pagas em 19%

Foto: Lívia Bastos

· Abertura do Cras Centro – 100% cobertura no município
· Redução de custos ordinários
· Reestruturação do modelo de gestão
· Descentralização do programa Vida Nova e integração com os Cras
· Ampliação no horário de funcionamento dos equipamentos
· Aquisição de veículos e equipamentos de informática somente com recursos
vinculados, desonerando os recursos municipais

Serviços mais
próximos de casa
Para deixar os serviços mais próximos
dos beneficiários, o Governo Municipal
descentralizou o atendimento dos programas
Vida Nova e Bolsa Família. Além do
Jardim Canadá, as unidades do Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) de
Honório Bicalho e do Centro passaram a
oferecer o serviço. Na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social (Rua Chalmers,
nº 91, Centro), passaram a ser atendidos
os beneficiários de programas como Passe
Estudantil e Inclusão Produtiva.

Benefícios Eventuais passa por R$ 600 mil para o Serviço de
análise criteriosa
Convivência
Para garantir a satisfatória e contínua prestação
de serviço, a Administração Municipal realizou a revisão
completa dos benefícios eventuais, concedidos em casos de
emergência às pessoas em situação de pobreza ou extrema
pobreza. Dentre eles estão o auxílio funerário, os auxílios
(mudança, natalidade, migrante e documentação) e as cestas
básica e de legumes, que contam agora com maior variedade
de itens.

Para ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, a Prefeitura investirá cerca de R$ 350 mil
que, somados a R$ 250 mil provenientes do governo
federal, representam aproximadamente R$ 600 mil a serem
repassados para seis instituições da cidade – recurso superior
comparado aos anos anteriores. O Kairós, Capaz, Quik, Circo
de Todo Mundo, a Casa Rosal e Sobras são as instituições
parceiras na oferta de 22 oficinas esportivas e culturais a
crianças, jovens, adultos e idosos.

Desenvolvimento Social

Fotos: Lívia Bastos

Cras Centro complementa cobertura
do município
Em 2017, Nova Lima alcançou um feito inédito em sua história: com a
inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na região
central, passou a ter 100% do seu território coberto pela Proteção Social
Básica, se igualando a pouquíssimos municípios brasileiros. A unidade fica
na Rua Domingos Rodrigues, nº 199.O Governo Municipal realizou, ainda, a
mudança do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Cruzeiro,
que passou a funcionar na Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, nº 320.

I Seminário sobre população
em situação de rua
Em uma ação inédita, a Prefeitura realizou o 1º Seminário
sobre população em situação de rua de Nova Lima, no dia
27 de setembro. O objetivo do encontro, que contou com a
presença da equipe do movimento nacional da população
de rua, foi entender o contexto social e de saúde pública
das pessoas que necessitam de um trabalho sistemático,
respeitoso e pensado coletivamente.

Passe Estudantil atende mais
de 800 nova-limenses

Cidadãos capacitados pelos
cursos do Pronatec

O programa Passe Estudantil foi reestruturado para
garantir acesso mais justos aos alunos que realmente
precisam. A reformulação dos contratos e as mudanças
na forma de concessão possibilitaram maior flexibilidade,
beneficiando os estudantes. Além disso, o cadastro passou
a estar disponível no início de cada mês. São 807 novalimenses contemplados num investimento mensal de R$ 55
mil.

Formação em mestre cervejeiro, vendedor técnico
de cerveja, assistente administrativo, gestor de
microempreendedor individual e operador de caixa. Mais de
200 matrículas foram realizadas para os cursos realizados
em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), que já receberam 183 alunos da
cidade. Ao final do curso, os estudantes recebem certificados.
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Regional Nordeste

SERVIÇOS MAIS PRÓXIMOS DA POPULAÇÃO
na Regional Noroeste os serviços das áreas de Fazenda,
Obras, Administração, Educação, Saúde, Segurança e
Desenvolvimento Social.

Foto: Lívia Bastos

Com aproximadamente 13 mil moradores, a região
conta com importantes serviços e ações que promovem mais
qualidade de vida para os cidadãos. A Prefeitura oferece

Regional em números
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola em tempo integral para mais de 400 estudantes;
Cinco unidades de atendimento às crianças de 0 a 6 anos;
Dos 13 núcleos do projeto Esporte na comunidade, 5 estão na região nordeste;
Farmácia Municipal em Honório Bicalho;
Base Comunitária Integrada da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, em Honório Bicalho;
Unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras);
40 exames realizados por semana na UBS de Honório Bicalho;
Serviço de vacinação passou a ser disponibilizado na Unidade Básica de Saúde do Nova Suíça.

Farmácia municipal em Honório Bicalho
Ter acesso facilitado aos medicamentos ofertados pela
Prefeitura bem pertinho de casa é a realidade dos moradores
de Honório Bicalho e região que contam, desde setembro,
com uma unidade da Farmácia Municipal na Rua Natalício
de Jesus Carsalade. Na unidade, são disponibilizados cerca de
200 tipos de medicamentos como contraceptivos, analgésicos,
psicotrópicos, anti-hipertensivos, antibióticos, antidiabéticos,
antiasmáticos e cardiovasculares.

Turismo e Cultura

Base Comunitária Integrada
Coibir a criminalidade e atuar mais próximo da população
são algumas das ações que a Base Comunitária Integrada da
Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar realiza na unidade
instalada em Honório Bicalho. Localizada na Rua Natalício de
Jesus Carsalade, nº 358, a base foi entregue pela Prefeitura
em abril para realizar o atendimento da comunidade,
patrulhamento e registro de ocorrências.

Para potencializar o turismo e levar mais atividades
culturais, a Prefeitura apoia a tradicional Cavalhada de São
José Operário, que completou 60 anos em 2017 com uma
programação especial. Além disso, o Governo Municipal
realiza a Feira de Bicalho que conta com a participação de
feirantes da região. A feira, que é realizada na Praça da
Estação das 10h às 20h, movimenta a economia local e atrai
turistas para a região.
A região recebe também o projeto Cinema ao ar livre
com sessões de filmes nacionais de graça para a comunidade
e diversas edições do projeto Nova Lima Entre Trilhas que
valoriza os atrativos turísticos do local.

Regional Noroeste

Regional Noroeste em novo endereço

Fotos: Lívia Bastos

Com o compromisso de
reduzir os gastos, a Prefeitura
instalou a sede da Regional
Noroeste em outro endereço:
Rua Kenon, nº 95, no Jardim
Canadá. O espaço representa
uma economia de 40% aos
cofres públicos com a redução
do aluguel, além disso, o imóvel
da nova sede é maior e mais
moderno. Outra importante
característica do prédio é sua
acessibilidade, que garante,
às pessoas com mobilidade
reduzida, cuidado e comodidade.

mais segurança
A Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil estão em um
mesmo espaço físico, na Rua Vancouver, nº 280, no Bairro
Jardim Canadá. Já a Polícia Militar está localizada na Rua
Kalamar, nº72. O policiamento ostensivo, licenciamento
de veículos, emissão de Carteira de Identidade, registro de
ocorrências e inquéritos são alguns dos serviços oferecidos.

Melhorias de vias
Os bairros Água Limpa e Vale do Sol, da região noroeste
receberam manutenção nas vias, com terraplanagem e
colocação de fresa e minério – o que garante segurança e
bem-estar para pedestres e motoristas. A fresa foi doada
pela empresa Via 040 e teve o apoio da Associação dos
Moradores do Vale do Sol, que foi responsável por parte do
transporte do material. A Prefeitura executou o serviço com
mão de obra própria.

Centro de Atividades
Comunitárias
Mais de 100 vagas na educação
infantil
A Administração Municipal abriu outras quatro salas
de aula no Centro de Educação Infantil Professor Cássio
Magnani; essa ampliação garante o acesso de 113 crianças
à pré-escola. Com o aumento de mais de 30% das vagas
oferecidas, a unidade passou a atender 464 alunos.
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A cultura está presente na Regional. O Centro de
Atividades Comunitárias, por exemplo, oferece à população,
em vulnerabilidade social, várias atividades, como aulas de
capoeira, zumba e reforço escolar, cursos de informática,
de instrumentos musicais, artesanato, trabalhos manuais,
circo e teatro. O trabalho é realizado graças à parceria
e articulações com escolas municipais, instituições e
associações comunitárias. Os cursos são montados de acordo
com a demanda de inscrições. Rua Groelândia, nº 619 –
Jardim Canadá.

Políticas Públicas

Bem-estar e qualidade de vida para a pessoa Idosa
Foto: Welington de Oliveira

Em Nova Lima, a população idosa já chega a
12% e demanda políticas públicas específicas que
garantam mais bem-estar e qualidade de vida.
Pensando nisso, a Prefeitura oferece diversos
equipamentos públicos para essa parcela tão
significativa da população. Como exemplo, são
realizados ao longo do ano os projetos: Tecer a
Vida, Motivação, Conhecer, Vivências em qualidade
de vida e bem-estar e muito mais. No total, 400
pessoas participam das atividades.

direitos das mulheres
Em Nova Lima, as ações de Políticas Públicas para as
Mulheres incluem o Centro de Referência da Mulher que oferece,
gratuitamente, atendimentos social, psicológico e jurídico –
além de articulação com a rede de enfrentamento – e auxilia
as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar a
romperem o vínculo. Nesse processo, há o trabalho de resgate
da autoestima, empoderamento, intervenção socioeducativa
e orientações jurídicas. Atualmente, 84 mulheres estão em
acompanhamento.

Pessoas com Deficiência
A promoção de políticas públicas que possam aproximar,
fortalecer e ampliar os vínculos entre as pessoas com
deficiência, grupos familiares e ativistas da causa são alguns
dos objetivos da Prefeitura ao promover ações direcionadas
a esse público.Nesse sentido, são realizadas Rodas de
Conversa com o propósito de entender o papel da sociedade
no desenvolvimento, entendimento, amparo e valorização das
pessoas com deficiência. Ao longo do ano, 210 pessoas já
participaram dessas ações.

luta pela igualdade racial
Em Nova Lima, a Divisão de Promoção de Políticas
Públicas de Igualdade Racial atua durante todo o ano com
ações de conscientização, projetos educativos, parcerias
para resgate da cultura negra e proposições afirmativas que
possam contribuir para a garantia de direitos e valorização
dos negros na cidade. Além do poder público, a cidade conta
com cidadãos e movimentos sociais engajados nessa luta por
uma sociedade sem preconceito e com direitos garantidos para
todos. Ao longo desse ano, foram realizados: conferências,
encontro de lideranças, rodas de conversa, Incentivo às
manifestações culturais e ações educativas.

diversidade sexual
Conhecer a fundo a população para a construção de
políticas públicas que atendam os moradores. É com esse
foco que a Prefeitura tem trabalhado para fomentar a
discussão de pautas e temas LGBT na sociedade e conceber
maior representatividade e visibilidade ao público trans.
Dentre as ações realizadas pela Divisão de Políticas Públicas
da Diversidade estão rodas de conversa, palestras sobre
finanças, cadastramento, instituição do nome social nas
repartições públicas e outros.

Voz da Juventude
Ter voz na sociedade e receber mais investimentos do
poder público são demandas antigas da juventude em Nova
Lima. A Divisão da Juventude realizou, ao longo do ano, ações
como: o projeto Voz da Juventude, o Triunfar que oferece
assistência jurídica a detentos do Presídio de Nova Lima
em parceria com o Inespe e a Faculdade de Direito Milton

Campos, a promoção de minifóruns, apoio aos grêmios e a
apresentação da ID Jovem – documento que possibilita acesso
aos benefícios de meia-entrada.

Somente o projeto Voz da Juventude
envolveu mais de 5.000 jovens em
palestras ao longo do ano

Turismo

circuito turismo empreendedor

Selo do Polo da Cerveja
Artesanal
As cervejas artesanais produzidas em Nova Lima agora
contam com um selo de qualidade. A identidade do Selo do
Polo da Cerveja Artesanal foi escolhida por meio de concurso
realizado pela Prefeitura, entre os meses de julho e setembro
deste ano. Atualmente, a cidade conta com 13 microcervejarias
e 11 Home Brews (cervejeiros caseiros), que produzem um
volume de mais de 400 mil litros por mês da bebida. Como
parte das ações para a consolidação do município como polo
cervejeiro, a Prefeitura de criou, ainda, o “Circuito cervejeiro”,
um mapa para visitação às 13 microcervejarias instaladas na
cidade.

Corredor Cultural

Foto: Arquivo PMNL

O Circuito de Turismo
Empreendedor foi criado
com o objetivo de contribuir
com o desenvolvimento da
cadeia produtiva do turismo
em Nova Lima. A primeira
edição do projeto, que
incluiu palestras e rodada
de negócios, foi realizada
em novembro, em quatro
polos da cidade – Vila da
Serra, Sede, Jardim Canadá
e São Sebastião das Águas
Claras.

nova lima entre trilhas
Para aliar a prática esportiva às belas paisagens da
cidade, como estímulo ao ecoturismo, a Prefeitura criou
o projeto Nova Lima Entre Trilhas que percorre todos os
polos de Nova Lima (Sede, Honório Bicalho, Jardim Canadá,
Alphaville, Macacos e Seis Pistas). Ao completar 12 registros,
o caminhante recebe um certificado como incentivo à prática
de atividades físicas. Em um ano, mais de 700 pessoas
participaram do projeto.

Turismo Gastronômico

Foto: Lívia Bastos

Ciente da importância de se valorizar a culinária novalimense, a implementou o projeto Turismo Gastronômico. A
iniciativa promoveu a capacitação de 25 produtores de queca
e lamparina para ampliar o negócio local e o desenvolvimento
do mercado gastronômico e cultural da cidade. Além dos
cursos, foi realizada uma feira para a comercialização dos
produtos típicos nova-limenses.

Harmoniza Nova Lima

Recheada de histórias e de um patrimônio rico em
arte, arquitetura e gastronômica, a Avenida Rio Branco se
transformou, em agosto, num grande Corredor Cultural.
No local, foi realizada uma programação que contou com
apresentações musicais, gastronomia e cerveja artesanal.
Tudo isso em parceria com os moradores. Vale a pena visitar
a rua e conhecer o artesanato da Associação Artes da Terra,
a Galeria de Artes Municipal e os ensaios da Cooporação
Musical União Operária.

Publicação da prefeitura de nova lima

Realizado de 15 de outubro a 15 de novembro, o Festival
Harmoniza Nova Lima reuniu 13 bares e 10 cervejarias
com cardápios exclusivos. A iniciativa representou uma
oportunidade dos visitantes conhecerem pratos saborosos
e diferenciados, harmonizados com as melhores cervejas
produzidas em Nova Lima. A proposta abrangeu restaurantes,
cervejarias e bares espalhados nas regiões Sede, Honório
Bicalho, Vila da Serra, Alphaville e São Sebastião das Águas
Claras.

Habitação

moradia mais digna PARA A POPULAÇÃO
Com uma política habitacional ordenada, a Prefeitura
tem trabalhado para que mais de 1.500 famílias tenham

o título de posse garantido, por meio da Regularização
Fundiária Urbana.

1.000 unidades habitacionais
Regularização fundiária
A Prefeitura e o Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional,
assinaram em setembro, um termo de cooperação técnica
para a Regularização Fundiária Urbana de uma área com
mais de 580 mil m² localizada no Bairro Santa Rita, na Região
Nordeste. Em consonância com essa ação, somente nesse
ano foram entregues 62 títulos de Regularização Fundiária
para as famílias do Alto do Gaia e do Vale da Esperança.

No total, 442 famílias que vivem no local
serão contempladas com os títulos
de propriedade.

Como parte da Política Municipal de Habitação, a
Prefeitura trabalha para reduzir o déficit habitacional do
município. Em parcerias com a Cohab e o Governo Federal,
por meio do programa Minha Casa, Minha Vida mais de 1.000
moradias serão viabilizadas para atender a população.

mais de 6.000 atendimentos
e cadastros para moradia
Ao longo do ano, foram realizados mais de 6 mil
atendimentos aos cidadãos que precisam de orientações e
serviços relacionados à área habitacional. Foram realizadas
diversas demandas como: entrevistas, visitas domiciliares e
cadastramento de famílias que não têm moradia. Além disso,
a Prefeitura oferece o programa Bolsa Moradia, por meio
de critérios rigorosos e realiza o acompanhamento de 160
famílias do Conjunto Habitacional Padre João Marcelino, 56
no Conjunto Habitacional Ivahy Palhares e outros.

