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ACIDADE

Prefeitura estabelece Gabinete 
de Crise, publica decretos 
com orientações à população, 
reorganiza serviços, reforça os 
cuidados contra a doença e 
apresenta a situação de momento 
em Nova Lima; lavar bem as 
mãos é um cuidado essencial da 
população contra a doença
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FIQUE EM CASA. CUIDAR DE VOCÊ É CUIDAR DE TODOS.
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Recém-inaugurada no Centro de Atividades 
Culturais Cabeceiras, a Escola de Teatro Livre 
abriu espaço para o Workshop “Possíveis 
Dramaturgias para o Teatro Ritual”, com Saulo 
Almeida, mestrando em Artes Cênicas pela 
Universidade de São Paulo (USP).

O evento aconteceu no dia 6 de março e 
contou com a participação de artistas locais. Além 
da prática do exercício cênico, os participantes 
aprenderam estruturas básicas para construção 
dramatúrgica de uma cena de teatro ritual, a 
partir do cruzamento de suas memórias com a 
sua mitologia pessoal.

ATIVIDADES

No momento, as atividades estão suspensas, 
mas a expectativa é de que ainda neste primeiro 
semestre elas sigam em quatro módulos com 
oficinas gratuitas de Expressão Vocal, Maquiagem 
Cênica, Preparação e Consciência Corporal, 
Técnicas de Teatro, Figurino, Dramaturgia, 
Produção de Espetáculo, Iluminação Cênica 
de Teatro e Eventos, Sonorização de Teatro 
e Eventos, Teatro para Iniciantes, Projeto de 
Inclusão e Consciência Corporal.

ESCOLA DE TEATRO LIVRE PROMOVE 
WORKSHOP GRATUITO À COMUNIDADE   

Espaço é voltado para formação técnica, preparação do artista 
para o mercado de trabalho, formação de iniciantes e participação 

em projeto inclusivo

EM FUNÇÃO DO TRABALHO DE COMBATE 
AO CORONAVÍRUS, PARTE DOS PROJETOS, 

AÇÕES E PROGRAMAS APRESENTADOS NESTA 
EDIÇÃO ESTÁ SUSPENSA E SERÃO RETOMADOS 
TÃO LOGO A SITUAÇÃO SEJA NORMALIZADA. 

TODOS CONTRA 
O CORONAVÍRUS

Vivemos um momento sem precedentes 
em nossa história. Os casos confirmados 
de coronavírus crescem a cada dia em todo 
o mundo e, com ele, o número de óbitos. 
Neste momento de tamanha preocupação e 
incertezas, é importante que cada cidadão se 
informe com fontes confiáveis, lave sempre 
bem as mãos e fique em casa o máximo 
que puder.

Tão importante quanto isso é seguir 
nossas instruções para evitar pânico e caos. 
Por isso, criamos um Gabinete de Crise, 
publicamos decretos com orientações à 
população, reforçamos os cuidados contra 
a doença e reorganizamos os serviços de 
saúde, seguindo todos os protocolos do 
governo estadual e do Ministério da Saúde. 
Dessa forma, estamos preparados para 
realizar os atendimentos de casos suspeitos 
e confirmados da melhor maneira possível.

Nosso atendimento especial funcionará 
da seguinte forma: pacientes com sintomas 
leves, como tosse e coriza (nariz entupido e/
ou escorrendo), devem permanecer em casa 
durante sete dias e reforçar a hidratação 
e o descanso. Os que apresentarem 
quadro febril precisam procurar a Unidade 
Básica de Saúde mais próxima de casa. 
Já as pessoas que tiverem dificuldades 
respiratórias devem se encaminhar para a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou 
o Pronto Atendimento do Jardim Canadá. 
Os casos muito graves e que necessitam de 
hospitalização serão encaminhados pelos 
outros equipamentos de saúde ao Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes.

Esse é mais um momento difícil pelo 
qual nossa gestão passa. Com a colaboração 
de todos, enfrentaremos esse desafio com 
transparência e responsabilidade.

CULTURA

EDITORIAL

REFORÇAMOS OS CUIDADOS 
CONTRA A DOENÇA E 
REORGANIZAMOS OS SERVIÇOS 
DE SAÚDE, SEGUINDO TODOS 
OS PROTOCOLOS DO GOVERNO 
ESTADUAL E DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE; ESTAMOS PREPARADOS 
PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS 
DE CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DA MELHOR 
MANEIRA POSSÍVEL
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DÁ UM LIKE!

“Possíveis Dramaturgias para o Teatro Ritual” foi o tema do evento
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ATENÇÃO
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A Prefeitura acaba de lançar 
o projeto Educa Bem, com vistas 
a alcançar resultados ainda mais 
promissores na educação. A iniciativa, 
executada pela consultoria Falconi e 
financiada pela Vale, tem por objetivo 
aprimorar os processos educacionais 
e pedagógicos, desenvolvendo 
habilidades do corpo técnico e 
gerencial das escolas municipais, com 
foco em resultados e definindo metas 
a serem alcançadas. 

A ideia é buscar avanços também 
a longo prazo, deixando um legado 
promissor na educação que impacte 
positivamente no futuro da cidade. 
Uma das principiais metas do projeto 
é a elevação da nota do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) para 7,5, na pesquisa que será 
realizada em 2021. O índice é medido 
a cada dois anos. Em 2017, Nova 
Lima foi avaliada em 6,1 e a nota de 
2019 ainda não foi divulgada. 

No dia 9 de março, a Prefeitura 
apresentou a estudantes, pais de 
alunos e profissionais da rede o 
projeto que leva aulas de música para 
mais de 1.300 crianças inscritas no 
programa Escola em Tempo Integral.
A solenidade reafirmou a parceria 
entre o município e a Sociedade 
Artística Brasileira (Sabra), executora 
da proposta, que, em Nova Lima, é 
financiada pela Vallourec, por meio da 
Lei Rouanet. Desde 2019, a entidade 
oferta, por meio da Escola de Música 
José Acásio de Assis Costa, mais de 
450 vagas nas aulas de músicas para 
cidadãos de várias idades. 

Durante o evento, o público pôde 
prestigiar a apresentação de violino 
da musicista Maria Eduarda Mendes 
de Oliveira, de 13 anos, aluna da 
Escola de Música, e a interpretação 
da canção “Era uma Vez” na língua 
brasileira de sinais, por alunos da 
Escola Municipal Cristiano Machado.

As aulas são ministradas por 
professores da Escola de Música e 
compreendem três linhas pedagógicas, 
sendo: a iniciação musical, prática e 

NOVA LIMA PLANEJA NOVO SALTO 
DE QUALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO      

Prefeitura implanta projeto de gestão no setor com vistas a elevar índices do Ideb

MAIS DE 1.300 ESTUDANTES TÊM AULAS 
DE MÚSICA NA REDE MUNICIPAL      

Iniciativa integra as atividades do programa Escola em Tempo Integral

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO / CULTURA

Capacitação para diretores de escolas municipais representou o início 
do projeto cuja meta é o aumento da nota do Ideb em Nova Lima

Apresentação das crianças emocionou o público presente na solenidade
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Estamos trazendo para a 
comunidade educacional de 
Nova Lima o conhecimento em 
gestão, algo essencial para atingir 
resultados. Acreditamos que isso 
será refletido na formação crítica 
do aluno e na construção de uma 
sociedade melhor”
 
Michele Miranda,
consultora da Falconi

Eu tive meu primeiro contato com 
as aulas de música a partir da 
escola em que estudava, a José 
Brasil Dias. Lá aprendi a tocar a 
flauta doce, há dois anos estudo 
violino. A oportunidade de estudar 
música nas escolas é incrível, 
mesmo para quem não fará essa 
escolha como profissão. Ela nos 
ajuda na disciplina. Quando toco 
quero transmitir amor às pessoas”
 
Maria Eduarda Mendes de 
Oliveira, de 13 anos,
aluna da Escola de Música José 
Acácio de Assis Costa e ex-aluna da 
Escola Municipal José Brasil Dias

teórica; a formação de plateia, a partir 
da apreciação de diversos ritmos, 
considerando clássicos da música 
nacional e internacional; além das 
aulas de cidadania, nas quais serão 
tratadas temáticas ligadas aos direitos 

e deveres da criança e do adolescente. 
A iniciativa - que já havia começado 
em 2019 como projeto piloto em duas 
escolas - ocorrerá neste ano em todas 
as unidades que possuem Escola em 
Tempo Integral.

No mês de fevereiro, a gestão 
já havia dado o primeiro passo para 
a implementação do projeto, com a 

primeira capacitação gerencial de 
diretores das escolas municipais 
promovida a partir do Educa Bem.
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Será homologado pelo governo 
estadual, o documento que determina o 
novo currículo para a educação infantil 
e para o ensino fundamental de Nova 
Lima. O mesmo foi elaborado a partir 
da Base Nacional Curricular e da matriz 
curricular mineira, durante o ano de 
2019, respeitando características da 
cultura local e buscando inovações 
pedagógicas, a fim de alcançar maior 
excelência no ensino, frente aos desafios 
e oportunidades trazidos pela educação 
contemporânea. 

A Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) define os direitos de 
aprendizagem de todos os alunos das 
escolas brasileiras, trazendo diretrizes 
com o intuito de estimular mais rigor 
e exigências, tanto para professores 
quanto para alunos. A expectativa é 
elevar a qualidade da educação em nível 
nacional, mantendo uma padronização 
entre os municípios, sem interferir nas 
especificidades de cada região. A ementa 
pretende que o estudante desenvolva 
competências éticas, humanas e técnicas 
para ser capaz de refletir, analisar, 
comparar situações, além de utilizar o 
conhecimento na prática, por meio das 
tecnologias disponíveis.

A tradicional Pensão Retiro 
passará a ser a sede da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed). 
Além de oferecer melhores condições 
de trabalho, a mudança dará 
mais conforto aos profissionais da 
área e aos cidadãos que buscam 
atendimento dos serviços.

Após alguns meses de negociações 
com a AngloGold Ashanti (antiga 
proprietária do imóvel), a Pensão 
Retiro, um ícone da arquitetura nova-
limense, passou a ser um prédio 
público e recebeu adequações para 
atender à nova funcionalidade.

A edificação possui 23 salas para 
acomodar os mais de 60 profissionais 
da Semed; além da Biblioteca 
do Educador; salas de reunião; 
salas de atendimento ao público e 
estacionamento.

NOVO CURRÍCULO TRAZ CONTEÚDOS 
DE ESTÍMULO AO PROTAGONISMO DOS ALUNOS   

Documento norteador da educação infantil e do ensino fundamental recebe 
homologação a partir da Base Nacional Curricular

PENSÃO RETIRO ESTÁ PREPARADA PARA RECEBER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

Edificação possui 23 salas para acomodar os mais de 60 profissionais, 
além da Biblioteca do Educador

EDUCAÇÃO
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Novo currículo representa avanços para a rede municipal de ensino

Ícone da arquitetura nova-limense, Pensão Retiro passa a ser um prédio público
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NOVA LIMA É A SEGUNDA CIDADE DO ESTADO 
COM SALDO POSITIVO DE VAGAS DE EMPREGO    

Graças à política de empregabilidade, município é destaque também 
no ranking nacional, em que ocupa o 9º lugar

NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL (NEJ) 
RECEBE SEGUNDA TURMA DE ALUNOS    

Projeto visa o desenvolvimento das habilidades pessoais e fomento ao empreendedorismo, 
como a competência técnica e o comportamento

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Mais qualificados, os nova-limenses podem ter 
mais capacidade de ocupar as vagas de emprego 
no mercado de trabalho. Nova Lima é destaque 
no saldo positivo de vagas em 2019, ocupando o 
2º lugar no estado, e é o 9º município do Brasil 
no ranking das cidades que mais geraram novas 
vagas de empregos formais do país.

O Conexão Profissional – programa de 
empregabilidade que oferece, por meio do 
Banco de Talentos, serviços de orientação para 
entrevista de emprego e cursos de qualificação 
e capacitação gratuitos para os nova-limenses – 
traz bons resultados: desde a sua implantação, 
em 2017, aproximadamente, 3.200 nova-limenses 
foram recolocados no mercado de trabalho, a 
uma média salarial de R$ 1.400,00. Se esses 
trabalhadores se mantiverem empregados por 
um ano, isso representa uma massa salarial de  
R$ 53.760.000,00 a mais girando na economia local. 

Banco de Talentos

O Banco de Talentos da Prefeitura oferece 
apoio aos cidadãos nova-limenses que procuram 
emprego e empregadores que buscam mão de obra 
qualificada.  O nova-limense tem a oportunidade 
de se cadastrar para vagas de emprego, elaborar 

Na noite de 11 de março, uma Aula 
Magna marcou a recepção dos estu-
dantes aprovados no segundo processo 
seletivo do Núcleo de Empreendedorismo 
Juvenil (NEJ), turma do curso Técnico 
em Administração do Sebrae – unidade 
Nova Lima, criado pela Prefeitura. A 
recepção aconteceu no Hall da Prefeitura 
com as presenças do prefeito Vitor 
Penido, do superintendente do Sebrae 
Minas Gerais, Afonso Maria Rocha, e 
demais autoridades, além dos pais e 
responsáveis pelos estudantes.

Para incrementar a noite, foi 
realizada uma apresentação de 
cases de sucessos do gestor público 
Guilherme Henrique Alves Bitencourt. 
O foco do projeto, que tem como 
parceiros o Senai – Fiemg e o Sebrae 
Minas Gerias, está no desenvolvimento 
das habilidades pessoais e fomento ao 
empreendedorismo, como a competência 
técnica e o comportamento, visando à 
descoberta da vocação para negócios 
como opção de trabalho.
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Cidade é destaque em Minas Gerais e no Brasil

Evento foi realizado no Hall da Prefeitura, no dia 11 de março

currículo com a ajuda de psicólogos e ser preparado 
para processos de seleção das vagas captadas 
no mercado de trabalho. Já para as empresas, o 
Banco de Talentos oferece orientações sobre os 

procedimentos para a instalação no município e 
apoio no recrutamento e na seleção de profissionais 
com o perfil solicitado.
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De acordo com o III Levantamento 
Nacional sobre o uso de drogas pela 
população brasileira, realizado pela 
Fiocruz, 4,9 milhões de brasileiros já 
fizeram uso de drogas ilegais. No país, 
7,7% de pessoas entre 12 e 65 anos 
já usaram maconha ao menos uma 
vez na vida e 3,1% já consumiram 
cocaína em pó. A pesquisa revelou 
também que os jovens brasileiros 
estão consumindo drogas com maior 
potencial de provocar danos e riscos, 
além do aumento da associação do 
consumo simultâneo de tipos.

A morte de pessoas, em especial 
do público jovem, pelo uso e abuso 

de álcool e outras substâncias 
psicoativas tem exigido do poder 
público e de toda a sociedade 
cada vez mais atenção à temática. 
Nesse sentido, a Prefeitura vem 
promovendo, de forma continuada, 
encontros com a Rede de Apoio e 
Prevenção às Drogas, formada por 
representantes governamentais 
de áreas como saúde, educação, 
assistência social e entidades da 
sociedade civil, com o objetivo 
de buscar soluções conjuntas e 
eficazes de fortalecimento das ações 
preventivas.

A Prefeitura realizou, neste mês, os testes para 
formar as seleções municipais de futebol de campo 
que representarão a cidade na disputa do Campeonato 
Regional. Nova Lima entrará na disputa das categorias 
Sub-9 (nascidos em 2012 e 2011), Sub-11 (nascidos 
em 2010 e 2009), Sub-13 (nascidos em 2008 e 2007) 
e Sub-15 (nascidos em 2006 e 2005).

A competição, que teria início no dia 28 de março, 
mas foi adiada devido à situação do coronavírus, 
reunirá seleções de cidades como Congonhas, 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Barbacena e 
Itabirito. No ano passado, Nova Lima fez bonito e 
conquistou dois vice-campeonatos nas categorias 
Sub-13 e Sub-15 e ficou em 3º lugar na categoria 
sub-11.

REDE DE APOIO E PREVENÇÃO ÀS DROGAS 
BUSCA SOLUÇÕES PARA INIBIR O USO DESSAS 

SUBSTÂNCIAS PELA POPULAÇÃO   
Prefeitura promove encontro com entidades parceiras e ações em escolas 

para refletir sobre o assunto e aprimorar políticas públicas no setor

DEFINIDAS AS SELEÇÕES DE NOVA LIMA 
NO CAMPEONATO REGIONAL   

Competição teria início no dia 28 deste mês, mais foi adiada 
devido à situação do coronavírus

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESPORTE

Município disputará quatro categorias da competição

Palestras foram realizadas para os alunos no mês passado

VIAGENS, PASSAGENS E PACOTES TURÍSTICOS EM 
TEMPOS DE CORONAVÍRUS

MAS LEMBRE-SE: EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS, A RECOMENDAÇÃO 
É REFORÇAR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E FICAR EM CASA.

............................................. 
EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE OS SEUS DIREITOS, PROCURE: 

RUA BENEDITO VALADARES, 69, 1º ANDAR, SALA 4 / NOVA LIMA 

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

O Código do Consumidor zela pelo direito de 
proteção à vida, saúde e segurança. Dessa 
forma, com a incidência do coronavírus, 
o consumidor não poderá ser prejudicado 
ao cancelar ou alterar a data de viagens, 
passagens aéreas ou pacotes turísticos.
O consumidor deve procurar a empresa para 

cancelar ou adiar a viagem/passeio, podendo, 
inclusive, optar por outro destino onde não 
haja incidência do vírus, desde que a viagem 
custe o mesmo valor ou o cliente arque com 
a diferença financeira devido à mudança 
referida. Se não houver acordo entre as 
partes, o Procon poderá ser acionado.
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NOVA LIMA SE PREPARA PARA COMBATER A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS     
Administração Municipal estabelece Gabinete de Crise e publica decretos com orientações à população; município já tem três casos confirmados

Em decorrência da pandemia de 
coronavírus, o Governo Municipal 
está tomando uma série de medidas 
preventivas, a fim de minimizar a 
disseminação do vírus em Nova Lima 
- até o fechamento desta edição 
(20 de março / 15h), são 93 casos 
notificados e três confirmados; veja 
detalhes na página 10. Na última 
segunda-feira (16/3), o prefeito 
Vitor Penido reuniu-se com todos 
os secretários para apresentar a 
atual situação do município frente 
à pandemia e tomar decisões 
imediatas. Durante a reunião, foi 
instituído o Gabinete de Crise do 
município, formado pelas secretarias 
de Governo, Saúde, Educação, 
Administração, Comunicação e 
Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos. 

Com a criação do Gabinete de 
Crise, foram publicados os decretos 
nº 9.942 de 16 de março de 2020, que 
estabelece situação de emergência 
em saúde pública em Nova Lima; o nº 
9.943 de 16 de março de 2020, que 
institui medidas para enfrentamento 
do coronavírus no município; além 
do decreto nº 9.953 de 18 de março 
de 2020, que determina a suspensão 
das atividades de estabelecimentos 

comerciais que geram aglomeração 
de pessoas. Os decretos, que 
podem ser reavaliados a qualquer 
momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município, estão 
disponíveis no site novalima.
mg.gov.br.

 
AULAS E EVENTOS PÚBLICOS 
TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS

Foram suspensas, temporaria-
mente, as aulas em toda a rede 
municipal de ensino e as atividades 
dos Centros de Convivência de 
Pessoas Idosas; os eventos públicos 
programados pela Prefeitura e 
as concessões de licenças ou 
alvarás para realização de eventos 
privados com público também 
estão suspensos. Foram publicadas, 
ainda, orientações específicas para 
os servidores públicos municipais, 
relacionadas à jornada de trabalho 
de pessoas que integram grupos de 
riscos.

ATUAÇÃO CONTRA PRÁTICAS 
ABUSIVAS

Os nova-limenses também 
devem ficar atentos em casos de 

aumento injustificado de preços de 
produtos de proteção e combate 
ao coronavírus, como o álcool em 
gel. O decreto nº 9.943 de 16 de 
março de 2020 especifica que será 
cassado o Alvará de Funcionamento 
de estabelecimentos que incorrerem 
em práticas abusivas ao direito do 
consumidor, previamente constatado 
pelos fiscais do Procon Municipal.

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
QUE GERAM AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS

Desde o dia 19 de março, 
durante os 15 dias seguintes, 
foram suspensas as atividades de 
comércios que geram aglomeração 
de pessoas, por meio do decreto 
nº 9.953 de 18 de março. Assim, 
ficou determinado o fechamento 
de bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, 
com ou sem entretenimento; 
serviços de alimentação e praça 
de alimentação, localizados em 
shoppings centers e afins; cinemas 
e teatros; academias e atividades de 
condicionamento físico de ensino de 
esportes e de todas as modalidades; 
clubes sociais e esportivos; museus 

e centros culturais; parques de 
diversão e ecológicos, circos e 
similares; atividades de sauna 
coletiva; qualquer tipo de feiras; 
instituições de ensino em geral; 
além das áreas de alimentação de 
padarias e lanchonetes. 

BARES PODERÃO OPERAR 
SOMENTE COM DELIVERY 
E RESTAURANTES DEVEM 
FUNCIONAR COM CAPACIDADE 
REDUZIDA 

Os bares, serviços de alimentação 
e praça de alimentação poderão 
realizar atividades de produção para 
entrega/delivery, sendo as empresas 
responsáveis por determinar o 
funcionamento de seus refeitórios 
com escala, a fim de impedir a 
aglomeração. Já os restaurantes 
que não foram citados de forma 
específica no decreto nº 9.953 
poderão funcionar com, no máximo, 
1/3 (um terço) de sua capacidade 
de consumidores, a fim de evitar a 
aglomeração de pessoas, observando 
a distância mínima de dois metros 
entre as mesas ocupadas. 

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Lavar bem as mãos é um cuidado essencial contra o coronavírus

Unidades da rede municipal de ensino estão sem aulas

Complexo de saúde do Jardim Canadá é a referência de atendimento na região noroeste

Festas e eventos na cidade foram proibidos até segunda ordem
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NOVA LIMA SE PREPARA PARA COMBATER A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS     
Administração Municipal estabelece Gabinete de Crise e publica decretos com orientações à população; município já tem três casos confirmados

Para conter o avanço do coronavírus será 
preciso suspender alguns serviços de saúde e 
reorganizar outros. O objetivo é reduzir o fluxo 
de pessoas nos equipamentos, a fim de evitar 

possíveis contaminações. A Secretaria Municipal 
de Saúde está redirecionando profissionais da área 
para atendimentos de urgência do coronavírus e 
estabeleceu protocolo especial nas recepções de 

todos os equipamentos de saúde do município. 
A partir de agora:

• Todos os procedimentos, cirurgias, 
exames (exceto ultrassom obstétrico/pré-
natal) e consultas eletivas estão suspensos 
e serão reagendados posteriormente. 
Somente os pacientes com necessidade 
de acompanhamento frequente serão 
atendidos por agendamento, feito pelos 
próprios serviços de saúde (UBS, Policlínica, 
serviços de Saúde Mental e CTA);

• Os acompanhamentos de pré-natal 
continuarão sendo realizados nas UBSs;

• O atendimento de todas as salas de vacina 
do município será mantido conforme rotina;

• A realização de testes rápidos para 
diagnóstico de sífilis, hepatites e HIV será 
mantida nas UBSs e CTA;

• As visitas dos profissionais da equipe de 
saúde da família e Nasf serão mantidas 
somente para casos excepcionais, conforme 
avaliação técnica;

• Os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e Agentes de Combate às Endemias 
(ACE) estão, provisoriamente, com as 
visitas às residências suspensas, exceto em 
notificações de agravos relativos à Zoonoses 
e denúncias;

• O Programa Melhor em Casa manterá 
suas atividades, porém, com redução na 
frequência dos atendimentos, conforme 
avaliação técnica;

COMO FUNCIONARÃO OS EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

Exames de laboratório serão realizados somente 
em casos urgentes, controle de RNI e pré-natal

Será mantido o atendimento odontológico 
de urgências nas UBSs, CEO e UPA

Os exames e consultas eletivas estão suspensas

Fo
to

: F
ab

rí
ci

o 
Ar

aú
jo

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

Fo
to

: W
el

in
gt

on
 d

e 
Ol

iv
ei

ra• Os atendimentos médicos, odontológicos 
e de enfermagem das unidades de apoio 
Galo, Vale do Sol e Miguelão estarão 
temporariamente suspensos e serão 
agendados posteriormente. Atendimentos 
de queixas leves serão feitos na UBS 
Cruzeiro (referência do Galo) e UBS Macacos 
(referência Vale do Sol e MIguelão). 
Urgências deverão ser atendidas na UPA e 
no PA Jardim Canadá, conforme rotina;

• Exames laboratoriais serão realizados 
somente para casos urgentes, controle de 
RNI e pré-natal;

• Tratamentos odontológicos eletivos 
estão suspensos e serão reagendados 
posteriormente. Somente será mantido o 
atendimento de urgências nas UBSs, CEO 
e UPA;

• Atividades em grupo nos serviços de 
saúde estão suspensas;

• A permanência/dia no Caps II e 
CapsAd está suspensa. Os acolhimentos 
psiquiátricos serão realizados a partir de 
triagem para casos urgentes e para casos 
agendados pelos próprios Caps, conforme 
avaliação técnica;

• Os atendimentos no Centro de 
Referência da Infância e Adolescência 
(Cria) e Ambulatórios de Saúde Mental 
serão realizados a partir de triagem para 
casos urgentes e casos que necessitam de 
acompanhamento frequente;

• As farmácias municipais seguirão 
com horário de funcionamento normal. 
Os medicamentos de uso contínuo serão 
distribuídos por um prazo maior (60 
dias), a fim de evitar a ida do paciente 
às farmácias, exceto as insulinas 
e os anticoncepcionais injetáveis; 

• As receitas vencidas a partir de fevereiro 
de 2020 serão atendidas nas farmácias 
por mais 60 dias, exceto os medicamentos 
psicotrópicos e antimicrobianos, que 
deverão ter receita renovada nos serviços 
de saúde;

• Os atendimentos desenvolvidos 
no Cemais foram suspensos e serão 
posteriormente reagendados;

• O serviço de Órtese e Prótese está 
mantido e com escala reduzida para casos 
excepcionais;

• A Faenol e a Clínica de Fisioterapia do 
HNSL também estão com atendimentos 
suspensos, que serão reagendados 
posteriormente.

Essas determinações estarão em vigor 
até novas publicações da Secretaria de 
Saúde. O monitoramento contínuo da 
situação epidemiológica está sendo feito, 
visando o retorno à organização rotineira 
do serviço, tão logo ocorra uma redução 
do número de atendimentos do agravo 
em questão.
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ESPECIAL CORONAVÍRUS

PREFEITURA CONSEGUE CREDENCIAR NOVOS LEITOS 
DE CTI PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO   

Com o credenciamento, município passa a ter acesso a dez leitos de CTI, 
fundamentais em casos graves de coronavírus

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR 
DO PACIENTE COM SINTOMAS

Quatro novos leitos de CTI existentes no Hospital Nossa Senhora de Lourdes 
foram credenciados ao SUS

O Governo Municipal conseguiu uma 
autorização do governo federal para 
credenciar os quatro novos leitos de CTI 
existentes no Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Até então, Nova Lima possuía 
acesso apenas seis leitos, uma vez que 
os outros quatro estavam destinados 
a atendimentos particulares e de 
convênios. Assim, a partir de agora, o 
hospital passa a contar com dez leitos 
de CTI (SUS) à disposição do município 
para atendimento às demandas da 
população.

Essa é uma importante aquisição 
para a população, uma vez que, no atual 
contexto da pandemia, na maioria dos 
casos, os pacientes infectados poderão 
ser tratados com remédios e hidratação, 
permanecendo em isolamento domiciliar, 
porém, podem surgir outros casos mais 
graves, situação em que o paciente 
deverá ser internado e monitorado no 
CTI, a fim de evitar complicações que 
levam a óbito.

CASOS
NO MUNICÍPIO

ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA 

HIGIENE
DAS MÃOS 

CONTATO
COM PESSOAS

LIMPEZA 
E LIXO

MÁSCARA

AMBIENTE 
SEPARADO 

MATERIAIS DE 
USO PESSOAL 
E UTENSÍLIOS 

Até o fechamento 
desta edição (20 de 

março, 15h), Nova Lima 
apresenta o seguinte 

cenário do coronavírus:

Cobrir a boca e o nariz durante 
a tosse e espirros usando lenço 
descartável (em seguida jogar 
no lixo) ou parte interna do 
cotovelo, higienizar as mãos 
logo após

Água e sabonete ou álcool 70% 
 
Utilizar, preferencialmente, 
toalha descartável (quando 
indisponível, usar toalhas de 
pano e trocar quando ficarem 
molhadas) 
 
Lavar as mãos sempre que tiver 
contato com nariz ou boca

Limitar o número de cuidadores 
 
Não receber visitas 
 
O cuidador deve usar máscara 
cirúrgica e luvas durante 
manipulação do paciente e 
enquanto compartilha o mesmo 
ambiente

Luvas, máscaras e outros resí-
duos: colocar em lixeira com 
saco de lixo no quarto da pessoa  
doente. Descartar em lixo 
comum e não reciclar                       
 
Limpar e desinfetar as 
superfícies frequentemente 
tocadas, como móveis do 
quarto do paciente, com 
desinfetante doméstico comum 
 
Limpar e desinfetar as superfícies 
do banheiro, pelo menos uma 
vez ao dia, com desinfetante 
doméstico comum

O paciente deve usar máscara 
cirúrgica nas áreas comuns 
 
As máscaras não de-
vem ser tocadas ou 
manuseadas durante o uso  

Quarto individual  

Manter distância de, pelo 
menos, um metro de outras 
pessoas

Circular o mínimo possível em 
casa
 
Áreas comuns, como cozinha 
e banheiro: manter janelas 
abertas

Evitar o compartilhamento de 
escovas de dentes, talheres, 
pratos, copos/bebidas, toa-
lhas ou roupas de cama 
 
Talheres e pratos devem ser 
limpos com água e sabão ou 
detergente comum após o uso, 
podendo ser reutilizados

93
3

14
76

casos notificados
casos confirmados
casos descartados
casos em investigação
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Trocar a máscara sempre que 
a mesma estiver molhada ou 
suja com secreções
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NOVA UBS CRISTAIS ENTREGUE À COMUNIDADE  
Estrutura vai atender cerca de 7 mil pessoas e servirá de referência para bairros da região

A partir do dia 23 de março (segunda-feira), 
os nova-limenses terão à disposição uma nova 
Unidade Básica de Saúde no município, localizada 
na Rua Cuiabá, 244, Cristais. Atualmente, Nova 
Lima conta com 22 UBSs.

O novo equipamento cumpre todas as 
recomendações do Ministério da Saúde e 
ocupa uma área construída de mais de 
700 m², com capacidade para atender as 7 mil 

pessoas cadastradas na unidade. A UBS será 
referência para os moradores dos bairros Cristais, 
Jardim das Américas (BNH), Alvorada, Vila Passos, 
Vila Lacerda, Vila Operária e Chácara dos Cristais, 
além da região da Rua Nova.

O local foi preparado para garantir conforto 
e comodidade a todos os usuários e funcionários 
e conta com ampla estrutura: recepção e sala 
de espera, um auditório, sala de vacinas, sala 

de coleta de materiais para exames, consultório 
odontológico e escovódromo, nove consultórios, 
sala de procedimentos, sala de curativos, sala de 
reunião, expurgo, sala para agentes comunitários 
de saúde, sala de zoonoses, almoxarifado, 
vestiários, depósito de material de limpeza, 
banheiros, cozinha e sala da gerência.

SAÚDE

Local foi preparado para garantir conforto e comodidade a todos os usuários e funcionários

Para mim, independentemente de ser na 
antiga ou na nova UBS, o atendimento 
continuará excelente. Mas a nova 
estrutura, além de ser mais perto da 
minha casa, é muito mais ampla e 
preparada para os atendimentos. Para 
os profissionais é ainda melhor, pois eles 
terão um lugar próprio e adequado, já 
que a atual unidade é alugada. Estou 
achando ótimo”
 
Felícia de Vasconcelos Álvares,
moradora do Bairro Chácara dos Cristais

Nossa expectativa é grande, já que essa 
obra estava parada há muito tempo. Nós já 
passamos por duas casas alugadas e, por 
mais que sejam feitas adequações, não é o 
melhor lugar para um atendimento de UBS. 
Nossa população, que é grande, utiliza muito 
os serviços. A equipe é grande e, em muitos 
casos, precisamos revezar salas, o que não 
acontecerá na nova estrutura. Teremos muitas 
salas à disposição, além de sala de coleta de 
materiais, o que fará com que os pacientes 
não precisem se deslocar até o laboratório. É 
um dos ganhos enormes que teremos”
 
Carolina de Castro Figueiredo Resende,
enfermeira da UBS Cristais há 9 anos

Eu participo do grupo de bordados e, com 
a nova UBS, nós vamos ter uma estrutura 
para realizar nossos encontros. Por aqui, 
às vezes, a gente precisa se reunir até na 
cozinha, fazer um revezamento com outros 
grupos e tem dias que não conseguimos 
nos encontrar. No novo lugar vamos ter 
uma sala destinada às nossas atividades, 
não vamos precisar cancelar. Estou muito 
feliz”
 
Perpétua Maria da Luz,
moradora do Bairro Vila Passos
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Serviço de tapa-buraco no Jardim Canadá

Patrolamento na Rua dos Industriários, Água Limpa Capina na região noroeste

Serviços realizados para melhorar as condições de tráfego
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O Governo Municipal executou 
serviços para manter a limpeza da 
região, como capina e varrição; já o 
uso do hidrojateamento foi realizado 
em vias que necessitavam de limpeza 
mais profunda. 

No Bairro Água Limpa, foi feita 
manutenção com o trabalho de 
recuperação das vias, por meio dos 
serviços de capina e patrolamento. 
Esse último serve para tirar as 
imperfeições do local, visando 
contribuir para segurança do trânsito 
de motoristas e pedestres.

A operação tapa-buracos 
melhorou o trânsito de vias dos 
bairros Jardim Canadá e Vale do Sol.

BAIRROS RECEBERAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO   
Limpeza e correção de vias foram realizadas para a segurança de todos

REGIÃO NOROESTE
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A Prefeitura realizou a operação 
tapa-buracos nas vias públicas. O 
serviço seguiu ordem de prioridades: 

vias de trânsito rápido, de trânsito 
intenso de pedestres e veículos e onde 
os buracos são mais numerosos. 

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS REALIZADA PELO MUNICÍPIO   
Durante este mês, várias localidades receberam os trabalhos

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Homens trabalham em recapeamento
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Intervenções para implantação do sistema de esgotamento sanitário na região do José 
de Almeida estão sendo realizadas em vários pontos; terreno que receberá o Centro de 
Treinamento Municipal começa a ser preparado; e o Teatro Municipal entra na segunda 

fase das obras de revitalização e conservação

A região do José de Almeida já está passando pelas etapas de 
implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. 
Atualmente, estão ocorrendo intervenções nas avenidas Geraldo 
Dias Borges, atrás do Sesi, e Avenida Presidente Kennedy, onde 
estão sendo feitas as instalações das redes coletoras e interceptores.

O sistema coletará o esgoto dos bairros vizinhos, Vila Aparecida, 
Parque Aurilândia, Cabeceiras, Vila São José I e II e do entorno 
da Avenida Presidente Kennedy. Com a implantação completa 
do sistema (redes coletoras, estações elevatórias e estação de 
tratamento), o esgoto que hoje é lançado no Ribeirão do Cardoso 
será tratado, eliminando a poluição ambiental.

GIRO PELAS OBRAS

IMPORTANTES OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
NA REGIÃO DO JOSÉ 
DE ALMEIDA
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TEATRO MUNICIPAL

CENTRO DE TREINAMENTO

Desde o início de março, o Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima 
passa pela segunda fase das obras de revitalização e conservação. Estão 
sendo realizadas pinturas interna e externa do prédio, manutenção das 
portas acústicas e metálicas, substituição de carpetes, substituição de 
todas as cortinas do palco, reforma da mecanização cênica e instalação 
do guarda corpo nos camarotes.

A primeira fase foi realizada em 2017 e 2018, com a recomposição 
parcial do reboco das paredes, melhorias na parte elétrica e hidráulica, 
limpeza e manutenção dos estofados e das penteadeiras dos camarins.

O terreno que receberá o futuro Centro de Treinamento Municipal, 
localizado na Rua Professor Jason Albergaria, 2.050, no Bairro Honório 
Bicalho, já está passando pelos processos de terraplanagem, contenção 
de encostas e drenagem. No local serão instalados campos de futebol.

As próximas etapas estão em processo de licitação: construção de 
alojamentos para atletas das categorias de base, área para fisioterapia, 
hidroginástica, centro administrativo, refeitório e cozinha industrial.
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PREFEITURA INICIA DUPLICAÇÃO DA MG-030  
Trecho compreendido entre o viaduto sobre o Ribeirão dos Cristais, no Bairro Chácara Bom Retiro, 

e o trevo da máquina, altura da Avenida Presidente Kennedy, será duplicado nos dois sentidos

O trecho compreendido entre o viaduto 
sobre o Ribeirão dos Cristais, altura do 
Bairro Chácara Bom Retiro, até o trevo 
da máquina (no final da Av. Presidente 
Kennedy), totalizando 4 km, começou a 
ser duplicado no último dia 16 (segunda-
feira). 

Essa duplicação é executada em parte 
do trecho municipalizado – km 18,9 ao 
24,78 – nos dois sentidos, e somente com 
recursos municipais. O investimento é de 
R$ 21 milhões e a previsão de término é 
para o final deste ano. 

Vale lembrar que essa é uma das 
grandes obras de infraestrutura da 
Administração Municipal para propiciar 
mais segurança na rodovia. A última vez 
que a rodovia recebeu uma obra parecida 
ocorreu em 2004, com a duplicação do 
trecho de mais de 8 km, entre o trevo da 
máquina (principal acesso à cidade) ao 
Vila da Serra. 

ATENÇÃO NO TRÂNSITO

A Prefeitura orienta que os 
motoristas devem evitar passar pelo 
local, principalmente em horários de pico, 
mas quem precisar seguir pelo trecho 
deve ficar atento ao trânsito e obedecer 
à sinalização, pois haverá máquinas e 
homens na pista, de segunda a sexta-
feira, das 7h às 18h. 

OBRAS

Obras da duplicação começaram no início da semana

Trecho da rodovia também receberá obras de contenção

INTERVENÇÃO NO TRECHO 
DA MG-030, ALTURA DO BAIRRO 

PARQUE AURILÂNDIA

DUPLICAÇÃO 
EM NÚMEROS

• INVESTIMENTO DE 

  R$ 21 MILHÕES 

• 4 KM DE DUPLICAÇÃO

• PREVISÃO DE TÉRMINO

  ATÉ O FINAL DE 2020

Esse local passou por 
intervenções para limpeza 
de parte do material que 
caiu sobre a pista devido a 
deslizamentos de encosta, em 
decorrência das fortes chuvas 

deste ano. A obra de contenção 
necessária, que dará a solução 
definitiva ao local, ocorrerá 
simultaneamente aos trabalhos 
de duplicação da MG-030.
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