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ACIDADE

Prefeitura realiza uma série de ações – como estruturação do Ceacor, 
aquisição de EPIs e insumos, fiscalização dos estabelecimentos, 
adaptação dos serviços, dentre várias outras – para o enfrentamento 
à pandemia, um desafio que envolve toda a sociedade; CONFIRA NO 
ESPECIAL CORONAVÍRUS

Uso obrigatório de máscara 
e isolamento social seguem 
como cuidados fundamentais

Página | 10 |

Benefício emergencial será 
destinado a mais de 3 mil famílias 
em vulnerabilidade

Página | 7 |

Abertura gradativa e responsável 
do comércio nova-limense é 
autorizada

Páginas | 8 e 9 |

CUIDAR 
DE VOCÊ 
É CUIDAR 
DE TODOS
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Dênia Ferreira, 
educadora em saúde
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DENÚNCIAS
DÚVIDAS
E SUGESTÕES

FALE COM A
OUVIDORIA

98773-1172 • 98899-1217
Atendimento: 8 às 17h • Segunda a Sexta

ouvidoria@pnl.mg.gov.br | www.novalima.mg.gov.br

FIQUE TRANQUILO.
TODO O PROCESSO
É SIGILOSO.

Desde o início de abril, os nova-limenses têm 
à disposição o Alô Saúde, uma central telefônica 
para tirar dúvidas sobre o coronavírus e realizar 
atendimento pré-clínico, em caso de sintomas 
respiratórios. O telefone é o 0800 032-1350 e 
o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. O Alô Saúde já realizou mais de 100 
atendimentos.

A central conta com médico e enfermeiro e 
tem o objetivo de reduzir a presença de pessoas 
nas unidades de saúde, que correm o risco de 

ter contato com outros pacientes que possam 
estar infectados. Também é uma maneira ágil de 
levar o máximo de informações sobre a doença, 
evitando fake news.

A ação é respaldada pela Portaria  
n° 467 de 20 de março de 2020, publicada pelo 
Ministério da Saúde, que regulamenta as ações 
de Telemedicina durante o enfrentamento da 
emergência de saúde pública relacionada à 
pandemia de coronavírus.

ALÔ SAÚDE REFORÇA O COMBATE 
AO CORONAVÍRUS COM ATENDIMENTO 

POR TELEFONE   
Objetivo do serviço, que pode ser acionado pelo 0800 032-1350, 
é tirar dúvidas e realizar atendimento pré-clínico, se necessário 

COMBATE AO 
CORONAVÍRUS 

CONTINUA
Passados quase dois meses do início das 

nossas ações de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus, as medidas de restrições 
têm surtido efeito em Nova Lima. Em 
função disso e das dificuldades econômicas 
que todo o país enfrenta, permitimos, desde 
o dia 5 de maio, a abertura gradativa e 
responsável do comércio nova-limense, 
com critérios rigorosos. Nossas equipes de 
fiscalização seguem, diariamente, nas ruas 
para garantir o cumprimento das medidas 
necessárias.

As segunda e terceira etapas estão 
previstas para os dias 19 de maio e 3 
de junho, respectivamente. No entanto, 
todas as medidas podem ser reavaliadas 
a qualquer momento, a partir da situação 
epidemiológica do município. Isso porque a 
preservação de vidas e da saúde dos nova-
limenses são nossas prioridades.

Vale lembrar que as ações de combate 
à pandemia continuam em vigor. Por isso, 
todos os cuidados devem ser redobrados 
neste momento, tanto por parte dos 
comerciantes e empresários quanto dos 
consumidores.

Seguiremos acompanhando com 
atenção os boletins epidemiológicos e a 
situação do coronavírus na cidade, bem 
como as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e 
governo estadual. Se a abertura do comércio 
representar riscos para o enfrentamento ao 
coronavírus, as condições de flexibilização 
serão revistas.

Não é o momento de relaxar. O uso de 
máscaras, de preferência as caseiras; as 
medidas de higiene pessoal, como lavar 
frequentemente as mãos com água e sabão 
ou álcool 70% e o isolamento social seguem 
sendo fundamentais contra a proliferação 
da doença.

ESPECIAL CORONAVÍRUSEDITORIAL

AS AÇÕES DE COMBATE À 
PANDEMIA CONTINUAM EM VIGOR. 
POR ISSO, TODOS OS CUIDADOS 
DEVEM SER REDOBRADOS NESTE 
MOMENTO, TANTO POR PARTE DOS 
COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS 
QUANTO DOS CONSUMIDORES
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DÁ UM LIKE!

Alô Saúde é mais uma ação do Governo Municipal para informar a população e fortalecer o isolamento social
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O Centro de Atendimento – 
Coronavírus (Ceacor), situado anexo 
à Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena, começou a funcionar no dia 
1º de abril e atendeu 333 pacientes 
no primeiro mês de funcionamento. 

O serviço é voltado para os casos 
suspeitos ou prováveis da doença (com 
sintomas graves, como dificuldade 
respiratória e falta de ar).

A equipe do Ceacor é formada 
por médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem – profissionais 

que têm passado por treinamentos 
específicos sobre coronavírus, como 
manipulação dos equipamentos, 
manejo clínico prático e didático dos 
casos e paramentação adequada para 
essa situação.

O Ceacor funciona 24 horas por 

dia, é voltado para pessoas com idade 
a partir de 13 anos e tem capacidade 
diária de atendimento de até 100 
pessoas.

O Governo Municipal tem 
orientado a população a manter o 
isolamento social e a procurar os 
serviços de saúde, presencialmente, 
apenas em casos específicos, para 
diminuir a possibilidade do contágio 
pelo coronavírus. Contudo, outras 
condições de saúde, não ligadas à 
pandemia, podem surgir, o que pede 
a atenção das pessoas para evitar 
que a situação se agrave. 

Alguns sintomas ou quadros de 
saúde, como dores no peito, desmaios e 
convulsão, requerem a busca imediata 
por um serviço de urgência. Já outros 
sintomas leves a moderados, como 
dor de ouvido e diarreia, também 
devem ser monitorados com atenção 
e, caso necessário, o paciente deve 
entrar em contato com a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de sua região, 
por telefone, para orientação quanto 
ao que fazer.

CEACOR ATENDEU MAIS DE 300 PACIENTES EM ABRIL      
 Serviço é voltado para casos suspeitos ou prováveis de coronavírus, com sintomas 

graves, como dificuldade respiratória e falta de ar

POPULAÇÃO DEVE FICAR ATENTA A OUTRAS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE, ALÉM DO CORONAVÍRUS      

 Isolamento social precisa ser priorizado, mas UBSs e serviços de urgência devem 
ser acionados em caso de sintomas que indiquem agravamento de doenças

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Anexo à UPA, Ceacor é referência no atendimento aos casos com sintomas graves
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FARMÁCIA DO 
CEACOR

MONITORAMENTO 
POR TELEFONE

O Ceacor, que conta com 
laboratório e raio-X, possui 
ainda uma farmácia ao lado, 
que também funciona 24 horas 
por dia. Com isso, pacientes 
residentes em Nova Lima, que 
saem de um atendimento no 
Ceacor com uma receita, não 
precisam transitar pela cidade 
em busca de medicamentos. 
Para ser atendido, é necessário 
apresentar a receita prescrita 
pelo médico do Ceacor, Cartão 
Nacional do SUS, documento 
de identidade e comprovante de 
endereço (de Nova Lima).

Para reforçar o cuidado 
dos pacientes que realizam 
acompanhamento nas UBSs, 
como grávidas, crianças, 
hipertensos, diabéticos e idosos 
frágeis, as equipes de Saúde 
da Família estão realizando 
um telemonitoramento, com 
perguntas sobre uso de 
medicamento, estado de saúde 
atual e condições de isolamento 
social. O objetivo da ação é 
identificar a necessidade de 
agendamento de consultas para 
avaliação presencial de um 
profissional de saúde.

Contatos das unidades de saúde do município, funcionamento completo 
dos serviços e situações de quando e onde procurar atendimento estão 

disponíveis no novalima.mg.gov.br
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INVESTE R$ 1,4 MILHÃO 
NA COMPRA DE EPI E INSUMOS     

 Aquisição é importante para manter a proteção dos profissionais que trabalham no combate à doença

Para garantir a segurança dos 
profissionais que atuam diretamente 
no combate ao coronavírus, a 
Administração Municipal investiu em 
compras de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e produtos de higiene. 
Alguns itens já foram entregues e a 
Prefeitura ainda aguarda a chegada 
de outros, que serão distribuídos 
para os seguintes locais: Centro de 
Atendimento – Coronavírus (Ceacor), 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), Pronto Atendimento do Jardim 
Canadá e Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). 

Dentre os itens de proteção estão 
capote cirúrgico (vestimenta que cobre 
todo o corpo), luvas, máscaras N95, 
óculos de proteção, protetor facial, 
touca e macacão. Para a limpeza e 
higiene, foram adquiridos sabonete 
líquido, álcool 70%, papel toalha, refil 
com álcool e almotolia (recipiente 
para armazenamento de álcool) – um 
investimento que representa cerca de 
R$ 1,4 milhão.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

EPIs e insumos ajudam a manter proteção dos profissionais da saúde
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PREFEITURA INSTALA PIAS PARA HIGIENIZAÇÃO 
EM 16 PONTOS DA CIDADE     

 Medida eficiente representa mais uma ação de combate ao coronavírus

LOCAIS MAIS MOVIMENTADOS PASSAM POR PULVERIZAÇÃO     
 Capaz de matar o vírus nas superfícies, ação tem custo considerado baixo para o município

Em outra iniciativa para conter a 
propagação do coronavírus em Nova 
Lima, o Governo Municipal instalou 16 
pias em pontos estratégicos da cidade 
para que a população em trânsito 
possa reforçar a higiene pessoal. 
Além da água filtrada pela Copasa, a 
Prefeitura disponibiliza o detergente 
e também conta com a contribuição 
dos vizinhos no abastecimento dos 
recipientes.

Dentre os locais contemplados 
estão o terminal rodoviário, a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), Praça 
Bernardino de Lima, Rua Santa Cruz 
(Centro) e Avenida José Bernardo 
de Barros (em frente ao Estádio 
Municipal e à Unidade Básica de 
Saúde do Cascalho), além de pontos 
das regiões Nordeste e Noroeste. 
A ação é considerada eficiente e de 
baixo custo para os cofres públicos, já 
que o investimento total foi inferior a  
R$ 1 mil.

Quatro equipes atuam, dia-
riamente, por toda a cidade, na 
limpeza de locais com maior circulação 
de pessoas, como pontos de ônibus 
e portas de bancos, supermercados, 
UBSs, UPA e hospitais. O serviço de 

pulverização é realizado à base de 
água sanitária diluída e quaternário 
de amônio.

A ação é capaz de matar o 
coronavírus nas superfícies e tem 
um custo considerado baixo para o 

município (R$ 2 mil por dia), já que 
os insumos foram adquiridos pela 
própria Gestão Municipal e as equipes 
que realizam o trabalho são formadas 
pelos próprios prestadores do serviço 
da limpeza pública.

Inicialmente, a medida foi adotada 
em outros países que tiveram o surto 
da doença e, no Brasil, Nova Lima foi 
uma das primeiras cidades a adotá-
la.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Pias foram instaladas em locais estratégicos da cidade; cuidado de todos é fundamental para preservá-las

Prefeitura desinfeta ruas e lugares de maior movimentação
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ESPECIAL CORONAVÍRUS

APOSTILAS PEDAGÓGICAS SÃO DISTRIBUÍDAS 
AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL       

 Ação Estudando em Família recolherá as primeiras apostilas respondidas e entregará 
novos conteúdos para dar sequência ao processo de aprendizagem

PREFEITURA ENTREGA KIT AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
FAMÍLIAS DOS MAIS DE 9 MIL ALUNOS DA REDE MUNICIPAL       

 Estudantes também continuarão recebendo o Kit Merenda Escolar

Neste sábado (09/05), famílias dos alunos das 
escolas municipais receberão o Kit Agricultura 
Familiar. O novo benefício traz frutas e legumes 
– como limão, mexerica, chuchu, cará, abobrinha, 
cenoura, dentre outros itens – comprados de 
pequenos produtores, que deverão enriquecer a 
alimentação desse público, garantindo a nutrição 

adequada, durante o período de isolamento social.
Famílias com até dois filhos na rede municipal 

terão direito a um kit e quem tem mais filhos nas 
escolas da Prefeitura receberão dois kits, assim 
como acontece em relação ao Kit Merenda Escolar.

Por ser composto por itens com durabilidade 
menor, o novo benefício será entregue antes 

da data de distribuição do Kit Merenda Escolar, 
previsto para o final do mês de maio. Os locais de 
entrega serão as próprias escolas onde as crianças 
estudam. Quem tem filhos em escolas diferentes 
deve se dirigir à instituição onde o filho mais velho 
está matriculado.

Também no dia 9 de maio, durante a 
distribuição do kit Agricultura Familiar, os 
estudantes da rede municipal de ensino que 
possuem patologias e problemas de saúde (como 
diabetes, obesidade, intolerância à lactose, alergias, 
dentre outros), que estão em acompanhamento 
pela equipe de nutrição e possuem laudo da escola 
com restrições alimentares, serão contemplados 
por itens específicos para assegurar a nutrição 

apropriada, durante a quarentena, assim como 
ocorre na escola com a oferta de dietas específicas 
para essas crianças.

Serão fornecidos itens como achocolatado 
diet, adoçante, biscoitos zero açúcar, leite sem 
lactose, linhaça, macarrão integral, além de outros 
alimentos específicos, de acordo com a necessidade 
específica de cada caso. 

A Prefeitura divulgará amplamente a data da 
segunda entrega do Kit Merenda Escolar às famílias 
de alunos das escolas municipais, prevista para o final 
do mês de maio. Os kits possuem itens como: açúcar, 
leite, arroz, feijão, óleo, farinha, ovos, sardinha, 
biscoitos, dentre outros. Fique atento às datas de 
distribuição pelas redes sociais e pelo novalima.
mg.gov.br.

Durante a distribuição do Kit Agricultura 
Familiar (09/05), serão também distribuídas as 
novas apostilas da ação Estudando em Família, aos 
responsáveis por alunos da pré-escola e do ensino 
fundamental (anos iniciais e finais). O material 
pedagógico foi desenvolvido pelas equipes da 

educação a fim de dar continuidade ao processo 
de aprendizagem, durante o isolamento social, 
revisando e fixando os conteúdos trabalhados até 
o momento.

Na oportunidade, também serão recolhidas as 
primeiras apostilas, com as atividades concluídas 

pelos estudantes, com apoio das famílias. A entrega 
é fundamental para orientar novas ações no setor, 
garantindo a qualidade da educação municipal, 
mesmo diante das dificuldades causadas pela 
pandemia do coronavírus.

Famílias podem apoiar as crianças nos estudos durante a fase de isolamento social
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a 3 anos), a equipe pedagógica do município 
preparou uma série de atividades que estão 
disponíveis no novalima.mg.gov.br.

ALUNOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE E RESTRIÇÕES ALIMENTARES 
RECEBERÃO ITENS DIFERENCIADOS

KIT MERENDA ESCOLAR TAMBÉM SERÁ 
DISTRIBUÍDO EM MAIO

FIQUE ATENTO!
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ESPECIAL CORONAVÍRUS

PREFEITURA DESTINA BENEFÍCIO EMERGENCIAL 
A MAIS DE 3 MIL FAMÍLIAS     

 População mais vulnerável do município contará com recurso para atendimento 
de suas necessidades, durante estado de excepcionalidade ocasionado pelo coronavírus

As consequências trazidas pelo coronavírus 
a toda sociedade ainda são incalculáveis. 
Entretanto, na vida das famílias que mesmo 
antes da pandemia já enfrentavam situações de 
vulnerabilidades socioeconômicas, os efeitos do 

vírus trazem prejuízos ainda mais acentuados. Para 
assegurar que essa parcela da população tenha 
suas necessidades básicas atendidas, nesta fase, 
a Prefeitura concederá um benefício emergencial, 
no valor de R$ 200,00, destinado a mais de 3.000 

famílias, já mapeadas e referenciadas pelos serviços 
de assistência social do município.

O benefício será pago em três parcelas. As 
famílias beneficiadas serão contatadas por equipes 
da Prefeitura.

Famílias que serão beneficiadas já estão mapeadas pela Prefeitura
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PREFEITURA JÁ REALIZOU MAIS DE 2 MIL AÇÕES 
DE FISCALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO      

 Serviços foram integrados para assegurar a efetividade no trabalho de combate ao coronavírus

As equipes de fiscalização têm 
atuado de maneira integrada para 
garantir o cumprimento dos decretos 
publicados pela Prefeitura, diante da 
pandemia do coronavírus. Desde quando 
decretada situação de emergência em 
saúde pública no município, em março, 
foram realizadas mais de 2 mil ações de 
fiscalização. 

O trabalho é feito por meio de 
notificações, orientações verbais, 
ações educativas e de conscientização, 
panfletagem, fechamentos, atendimentos 
a denúncias, operações e conferência de 
planos de ação de empresas. 

A equipe é composta pela Divisão 
de Fiscalização de Atividades Urbanas 
(Dfau), Vigilância Sanitária e Guarda 
Ambiental, que tiveram suas ações 
unificadas, enquanto durarem as 
medidas de prevenção e combate à 
doença. O objetivo é facilitar e coordenar 
os trabalhos. As acões também contam 
com a atuação da Guarda Civil Municipal 
e o apoio da Polícia Militar.

Vigilância Sanitária integra uma das frentes de fiscalização na cidade 
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Denúncias podem ser feitas 
pelos telefones (31) 98773-1172 
98899-1217 da Ouvidoria Geral 
do Município 
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PREFEITURA AUTORIZA A ABERTURA GRADATIVA E RESPONSÁVEL DO COMÉRCIO LOCAL   
Retorno será feito em três etapas, seguindo as recomendações técnicas de saúde; atividades como escolas, academias e shows ainda não têm previsão de volta

PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA E TERCEIRA 
ETAPAS

SERVIÇOS SEM PREVISÃO 
DE REABERTURA

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Desde o dia 5 de maio, algumas atividades 
comerciais voltaram a funcionar em Nova Lima, de 
forma gradativa e responsável, de acordo com o 
decreto nº 10.043 de 1º de maio de 2020. O retorno 
está sendo feito em três etapas e os proprietários 
deverão ficar atentos às normas de funcionamento, 

específicas para cada segmento, além de enviar, por 
e-mail, um termo de responsabilidade sanitária, 
disponível no novalima.mg.gov.br, declarando 
estar cientes das obrigações a serem cumpridas.

O Governo Municipal seguirá acompanhando os 
boletins epidemiológicos e a situação do coronavírus 

na cidade, além das recomendações dos órgãos de 
saúde. Caso a abertura do comércio represente 
riscos para o enfrentamento ao coronavírus, as 
condições de flexibilização serão revistas.

Na primeira etapa de abertura, que teve início 
em 5 de maio, foi autorizadas, com restrições, a 
retomada das seguintes atividades: comércios 
varejistas em geral; empresas de estacionamento de 
veículos; segmentos de estética, beleza, barbearia, 
pet shop e derivados, com atendimento em domicílio 
ou local, somente a partir de agendamentos prévios, 
permanência de um cliente/funcionário a cada 3 m² 
de área de livre circulação, medidas de higienização 
e esterilização dos equipamentos após o uso em cada 
cliente; serviços de alimentação, como restaurantes, 
sendo permitido o consumo no local, das 11h às 
15h, com capacidade máxima de 1/3 e distância 
mínima de 1,5 metro; e escritórios em geral, em 
local com ventilação natural, distanciamento entre 
os profissionais e áreas comuns fechadas ou de 
acesso restrito.

A partir do dia 19 de maio, no segundo 
momento, serão retomados os atendimentos 
e procedimentos ambulatoriais eletivos, com 
exceção dos odontológicos eletivos; serviços de 
alimentação, como restaurantes, sendo permitido 
o consumo no local, em horário normal, operando 
com 1/3 da capacidade; bares, também com o 
máximo de 1/3 da capacidade; além de permitida 
a volta das atividades físicas individuais ao ar 
livre, exceto o uso das academias ao 
ar livre. 

Já na terceira etapa, com início 
previsto para o dia 3 de junho, os 
serviços de alimentação, como 
restaurantes, e os bares poderão 
aumentar a capacidade máxima de 
frequentadores para 2/3.

Atividades como escolas, academias, 
atendimentos odontológicos eletivos, clubes e 
demais serviços como shows, festas e feiras ao 
ar livre ainda não têm previsão de retorno, o que 
será definido após nova avaliação da situação 
epidemiológica do município.

Essa decisão tem como 
objetivo preservar vidas e, 
ao mesmo tempo, reduzir 
os impactos econômicos 
no município. Para isso, a 
colaboração e o cumprimento 
das exigências, por parte dos 
comerciantes e da população, 
são fundamentais. Além 
disso, é importante reforçar 
que essa flexibilização não 
sinaliza um relaxamento no 
isolamento social. Essa ainda 
é a principal estratégia
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PREFEITURA AUTORIZA A ABERTURA GRADATIVA E RESPONSÁVEL DO COMÉRCIO LOCAL   
Retorno será feito em três etapas, seguindo as recomendações técnicas de saúde; atividades como escolas, academias e shows ainda não têm previsão de volta
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Comércio voltou a funcionar, gradativamente, no dia 5 de maio
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USO DA MÁSCARA SEGUE OBRIGATÓRIO NA CIDADE     
 Item tem sido recomendado pelos especialistas para diminuir o risco de contaminação por coronavírus 

ISOLAMENTO SOCIAL AINDA É NECESSÁRIO E IMPORTANTE  
 Objetivo é evitar que várias pessoas se contaminem em um curto espaço de tempo; assim, 

o município poderá atender quem precisar, sem sobrecarregar o sistema de saúde

Usar a máscara para sair de casa 
passou a ser obrigatório em Nova 
Lima, desde o dia 16 de abril. A medida 
é simples e pretende minimizar os 
riscos de contágio e transmissão do 
coronavírus, uma vez que a barreira 
física imposta pelo tecido da máscara 
funciona como um filtro do ar e das 
partículas do ambiente. Quando uma 
pessoa infectada utiliza máscara, a 
probabilidade de contaminar outra 
pessoa é de 5%; quando alguém com 
máscara se encontra com alguém 
contaminado, sem o uso do item, o 
risco de infecção é de 70%; mas se as 
duas pessoas usam a máscara o risco 
é reduzido para 1,5%.

Entretanto, para ter eficiência, 
é preciso seguir algumas 
recomendações: uma delas é que 
o item precisa ser de uso exclusivo 
e individual, não devendo ser 
compartilhado nem mesmo por 
familiares; outras orientações são 
não tocar a máscara; lavar as mãos, 
antes de retirar; removê-la a partir 
das alças e ajustar adequadamente 
ao rosto, cobrindo bem o nariz, boca 
e queixo; além de sempre higienizá-la 
após o uso.

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, o isolamento social é a maneira mais 
eficaz de prevenir o contágio e a disseminação 
do coronavírus. Além de não haver, ainda, 
vacina e uma estratégia de cura imediata, 
cada infectado é capaz de contaminar mais 
de uma pessoa ao mesmo tempo. Uma 
pessoa pode transmitir o coronavírus para 
até 406 pessoas em um só mês. 

Mesmo com o retorno gradativo do 
comércio no município, os cuidados como 
uso de máscara caseira, higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool 70% e os 
procedimentos para entrar em casa devem 
continuar. 

Integrantes do grupo de risco, como 
cardiopatas, hipertensos, diabéticos, obesos, 
imunodeprimidos, pessoas em tratamento de 
câncer e pessoas com doenças pulmonares 
crônicas, além das pessoas com idade acima 
de 60 anos, devem redobrar os cuidados e 
evitar sair de casa.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Confira nas redes sociais da Prefeitura de Nova Lima dicas criativas 
para confeccionar a sua máscara caseira

Mesmo com a flexibilização para volta gradativa do comércio, população deve evitar sair 
de casa para conter a disseminação do coronavírus
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SAIBA COMO 
HIGIENIZAR A SUA 

MÁSCARA:

Faça a imersão em recipiente com uma solução de 
água potável e água sanitária (uma colher de sopa 
de água sanitária para cada meio litro de água), 

deixando de molho por 30 segundos, em seguida 
lave com sabão e água corrente, depois deixe secar 
e passe a ferro.
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PALESTRAS ON-LINE SÃO REALIZADAS PARA 
EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES LOCAIS     
 Lives trazem orientações sobre como criar e manter as vendas no ambiente virtual

PROJETOS DO CONEXÃO CULTURA SÃO TRANSMITIDOS 
AO VIVO PELO INSTAGRAM     

 Próxima edição será do Reinvente-se na Cozinha, no dia 12 de maio, com dicas de receitas fáceis e práticas

EMPRESAS DOAM PRODUTOS E MATERIAIS 
DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CIDADE    

 Entre os itens estão máscaras, detergentes, desinfetantes, álcool 70%, toucas e capotes descartáveis

Com o objetivo de manter 
as atividades culturais de Nova 
Lima, reforçando a importância 
do isolamento social, a Prefeitura 
criou, em abril, o Conexão Cultura, 
com transmissão ao vivo dos 
projetos Diálogo com Artista e 
Reinvente-se na Cozinha, pelo 
Instagram @cursosonline_pnl.

No próximo dia 12 (terça-feira), 
às 15h, o Reinvente-se na Cozinha, 
apresentado pelo cozinheiro e 
diretor teatral Gleisom Peixoto, 
dará dicas de como fazer receitas 

de pães e biscoitos caseiros, que 
podem ser preparados em minutos 
e com poucos ingredientes.

A proposta do projeto é 
ensinar receitas simples, práticas 
e criativas, que incentivam o 
aproveitamento máximo dos 
alimentos e podem ser feitas 
em família, como uma opção de 
entretenimento. Fique atento 
às redes sociais da Prefeitura 
e acompanhe a programação 
completa. 

O Governo Municipal criou, nos meses de abril e maio, uma 
programação de lives para incentivar e orientar os empresários e 
empreendedores nova-limenses a criarem meios para venderem 
pela internet. As próximas lives serão realizadas nos dias 11, 12 e 
13 de maio, sempre às 18 horas, pelo Instagram (@cursosonline_pnl). 
Até o momento, já ocorreram mais de 3 mil visualizações.

A cada edição, o palestrante apresenta um especialista 
voluntário para discorrer sobre temas variados, desde o poder das 
redes sociais para o setor da economia nesse período de isolamento, 
passando pela orientação para sair da ansiedade e empreender on-
line, até como fazer currículo e também sobre relações de trabalho 
home office. 

Os serviços direcionados a trabalhadores, empresários 
microempreendedores também são oferecidos pelo WhatsApp 
(99637-9641 e 98006-4187) e e-mail (saladoempreendedor@pnl.
mg.gov.br).

Encontros virtuais ocorrem sempre às 18 horas, 
pelo Instagram @cursosonline_pnl

SERVIÇOS E ATENDIMENTO 
À DISTÂNCIA:

• Intermediação de mão de obra e apoio ao tra-
balhador : WhatsApp 98953-8819 / 35415181

• Capacitações, associativismo e cooperativismo:  
WhatsApp 98896-7947 / 3542-5620

• Desenvolvimento econômico e apoio ao  
empreendedor: WhatsApp 99637-9641  
WhatsApp 98006-4187 / 3541-5181

Atendimento presencial de segunda a  
sexta-feira, das 8h às 14h.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Durante a pandemia do coronavírus, além de 
contar com a colaboração e o empenho da população 
e das empresas para o enfrentamento da doença, a 
possibilidade de receber doações é mais um fator que 
fortalece a luta contra o vírus.

Em Nova Lima, empresários têm realizado 
doações ao município para reforçar as medidas de 
limpeza e higiene dos prédios públicos e segurança 
dos servidores.  

Dentre os itens doados estão materiais de 
limpeza, como detergentes e desinfetantes, além 
de produtos e equipamentos úteis para a proteção 
dos profissionais, como papel toalha, álcool 70%, 
máscaras feitas com materiais reutilizáveis e 
descartáveis, além de toucas e capotes descartáveis. 
Os itens recebidos pela Prefeitura serão distribuídos 
às secretarias, conforme a demanda.

DOAÇÕES JÁ RECEBIDAS PELA PREFEITURA 

• 4.083 máscaras caseiras – MES Confecções
• 100 unidades de detergente líquido - Supermercados BH 
• 100 unidades de desinfetante - Supermercados BH 
• 100 fardos de papel toalha - Supermercados BH 
• 32 frascos de álcool em gel 70% - Capa Preta
• 15 frascos de 500 ml de álcool 70% spray – Nutra Hair
• 500 máscaras descartáveis – Hospital de Olhos
• 1.000 toucas descartáveis – Hospital de Olhos
• 20 capotes manga longa não estéril - Hospital de Olhos
• 19 capotes manga longa estéril - Hospital de Olhos
• 16 unidades de desinfetante alcalino clorado em gel – SES – 

Empresa Ingleza
• 12.096 unidades de álcool etílico 70% (frascos de 100 ml e 500 

ml) e álcool em gel 70% (frascos de 440 g) – Empresa Ideal
• 350 máscaras descartáveis camada dupla sem filtro – Vale
• 2.500 máscaras de TNT – AngloGold Ashanti

Doações fortalecem a luta contra o coronavírus
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ESPECIAL CORONAVÍRUS

BOAS PRÁTICAS NA QUARENTENA     
 Pessoas que conseguiram transformar o isolamento social em um tempo produtivo 

tornam-se inspirações para ações positivas

Desde o mês de março, a rotina de grande parte 
dos nova-limenses, como a da maioria dos brasileiros, 
foi subitamente alterada em função da necessidade do 
isolamento social, adotado como a forma mais eficiente 
de frear a disseminação do coronavírus. A medida 
trouxe desafios que vão além das questões sanitárias 
e econômicas.

A quarentena deixou fisicamente distantes de 
parentes, amigos e colegas de trabalho; trouxe 
incertezas, medos, exaustão, tédio, enfim, um mundo 
de sentimentos e sensações que nos obrigam a repensar 
valores e a construir novas saídas. É nesse contexto que 
algumas pessoas vêm buscando formas criativas para 
aproveitar melhor o tempo, seja ajudando o próximo, 
realizando um novo projeto ou inserindo bons hábitos 
no cotidiano.

Nesta edição, o informativo A Cidade traz algumas 
inspirações de práticas positivas para levar esperança à 
sua quarentena. Confira!

Eu sempre quis ter uma 
horta, mas com o cotidiano 
de trabalho fora de casa 
não tinha tempo para me 
dedicar. Como agora estou 
trabalhando em home office, 
pude plantar beterraba, 
couve, rúcula, salsinha e 
alface. Estou conseguindo 
cuidar e daqui a pouco já vai 
dar para colher”
 
Cecília Pederzoli,
moradora do Bairro Jardim de 
Petrópolis

Farei uma live beneficente neste sábado 
(09/05), às 17 horas, para arrecadar alimentos, 
roupas e produtos de higiene pessoal e ajudar 
algumas famílias que, neste momento tão 
complicado, precisam do essencial. O mais 
importante nesses dias que estamos vivendo 
é pensar no próximo e unir as nossas forças 
para sairmos dessa, da melhor maneira 
possível”
 
Gabriel Bernardo Gomes,
cantor e morador do Bairro Cabeceiras

Sou costureira e dou aula para algumas 
amigas. Com a pandemia, não poderia mais 
recebê-las em minha casa, então, pensei em 
uma maneira de ajudar as pessoas, que é 
fazendo máscaras caseiras. Lembrei-me de 
quem perdeu sua casa há pouco tempo, com 
as chuvas, e comecei a fazer e distribuir para 
quem precisar. Junto com as minhas filhas, 
também nos juntamos e entregamos mais de 
500 máscaras para uma instituição”
 
Auxiliadora Maria do Carmo Araújo 
(Dodora), moradora do Bairro Retiro

NASF DISPONIBILIZA SÉRIE DE VÍDEOS COM DICAS 
PARA SEREM APLICADAS EM CASA     

 Conteúdos têm o objetivo de levar mais qualidade de vida às famílias e podem 
ser acessados nas redes sociais da Prefeitura

Para manter a proximidade com 

as famílias, já que os atendimentos 

presenciais de rotina estão suspensos 

temporariamente, o Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (Nasf), que atua 

na prevenção e promoção à saúde 

primária, elaborou uma série de 

vídeos com conteúdos variados.

São orientações sobre higienização 

de embalagens de alimentos, frutas e 

verduras, brincadeiras para fazer em 

casa, aulas com atividades físicas, 

que podem ser feitas por qualquer 

pessoa, além de dicas para manter 

o equilíbrio emocional. Os vídeos são 

divulgados pelo WhatsApp e ficarão 

disponíveis nos perfis da Prefeitura 

no Instagram e Facebook, pelo  

@PrefeituradeNovaLimaOficial. 

Com a ação, o Nasf também 

pretende levar mais qualidade de 

vida e entretenimento para que as 

pessoas mantenham, ao máximo, o 

isolamento social, ainda considerado 

a principal forma de diminuir a 

disseminação do coronavírus.Exercícios físicos já foram disponibilizados e podem ser feitos em casa
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DENUNCIE CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA  CRIANÇAS E ADOLESCENTES      

 Durante isolamento social, público pode estar ainda mais vulnerável; é preciso envolvimento 
de todos para combater crimes

O dia 18 de maio é marcado 
pelo combate à violência sexual 
contra crianças e adolescentes em 
todo o Brasil. Anualmente, nesta 
data, a Prefeitura realiza eventos 
de mobilização, sensibilizando a 
sociedade sobre a temática. No ano 
passado, por exemplo, caminhadas 
em defesa desse público envolveram 
alunos e profissionais da rede 
municipal de ensino, além de 
conselheiros tutelares, conselheiros 

de direitos de crianças e adolescentes, 
dentre outros profissionais.

Neste ano, manifestações dessa 
natureza não poderão ser realizadas, 
em função do isolamento social. 
Contudo, a Prefeitura continua 
sensível à importância do tema 
e alerta a população sobre a 
importância de denunciar e contribuir 
para o combate dessa violação de 
direitos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

FIQUE RESGUARDADO AO COMPRAR PELA INTERNET

#Mesmo com a abertura gradual do comércio, continue evitando sair de casa e tente comprar apenas 
o necessário. Dê preferência para compras on-line e resguarde pessoas dos grupos de risco.

............................................. 
EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE OS 

SEUS DIREITOS, PROCURE: 
EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE OS SEUS 
DIREITOS, ACIONE: O PROCON NOVA 

LIMA NO TELEFONE (31) 98835-1921 
OU ENDEREÇO ELETRÔNICO  

(PROCONNOVALIMA@GMAIL.COM)

Diante da situação de excepcionalidade, trazida pela 
pandemia do coronavírus, forçando medidas de 
restrição do funcionamento de comércios de produtos 
não essenciais e o isolamento social, mais pessoas 
passaram a comprar pela internet, aumentando, 
significativamente, as relações de consumo virtuais 
e também suas consequências. Para poupar tempo, 
dinheiro e se precaver contra situações desconfortáveis, 
fique atento a essas dicas:

• Assegure-se que os responsáveis pela página e as 
mercadorias ofertadas são de confiança, buscando a 
reputação do vendedor.

• Exija sempre a nota fiscal e lembre-se que, de acordo 
com a legislação vigente, a empresa tem a obrigação 
de apresentar outras formas de pagamento que não 
apenas cartão de crédito.

• Consumada a compra, caso o consumidor se arrependa, 
estará protegido pelo artigo 49 do Código de Defesa do 
Consumidor, que prevê possibilidade de devolução, caso 
verifique-se que o produto não condiz com o esperado. 
Para proceder à rescisão é importante que o consumidor 
formalize seu pedido, no prazo estabelecido, guardando 
uma via protocolada. Se enviá-lo por internet, deve 
imprimir e guardar o comunicado.

Pesquisas apontam que mais de 70% dos casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa, por parentes e 
pessoas conhecidas das vítimas. Em tempos de isolamento social, as vítimas 
tornam-se ainda mais vulneráveis por passarem mais tempo diante de 
seus agressores e por não terem para quem relatar os abusos. Para barrar 
esse triste índice é preciso denunciar ao Conselho Tutelar pelos números:  
(31) 98086-4196 (Conselho Tutelar Noroeste) ou (31) 98868-8041 (Conselho 
Tutelar Centro). As denúncias são sigilosas e gratuitas.

PRO
CON
NOVA LIMA

DENUNCIE! PROCURE O CONSELHO TUTELAR

Desde março, salário dos servidores públicos municipais é pago no primeiro dia útil do mês
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SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 
MUNICIPAL CONTINUAM EM DIA      

 Servidores recebem, no 1º dia útil de cada mês, salários e benefícios, conforme 
compromisso firmado pelo Governo Municipal

A pandemia de coronavírus tem trazido uma realidade 
desafiadora para os municípios. Porém, graças ao esforço 
da Administração Municipal em equilibrar as contas 
da cidade, os servidores públicos de Nova Lima estão 
recebendo o salário e os vales refeição e alimentação em 
dia. 

Desde março deste ano, a Prefeitura adiantou a data 
de pagamento do salário para o 1º dia útil de cada mês, 
o que antes era feito no 5º dia útil, compromisso que tem 
sido cumprido, mesmo com a crise de saúde pública que 
afeta todo o mundo, e que ajuda a manter o dinheiro em 
circulação no comércio da cidade.

Essa realidade é mais um dos resultados alcançados 
graças a uma ação responsável e comprometida da 
Administração Municipal com o servidor e com toda a 
população nova-limense, assegurando o saneamento das 
contas públicas, além da continuidade e a qualidade de 
serviços.
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LIMPEZA URBANA

TERCEIRA FASE DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
COMEÇA NO DIA 11 DE MAIO     

 Crianças entre 6 meses e seis anos, professores e pessoas com deficiência estão 
entre os públicos que poderão ser imunizados

MENINGITE: ADOLESCENTES DE 11 E 12 ANOS 
JÁ PODEM SER IMUNIZADOS      

 Nova Lima disponibiliza vacina ACWY, que passa a integrar o calendário do SUS

A terceira etapa da vacinação 
contra a influenza será realizada em 
duas etapas. Entre os dias 11 e 15 de 
maio, serão vacinadas crianças dos 6 
meses aos 6 anos de idade; gestantes; 
puérperas e pessoas com deficiência. 
Já os adultos entre 55 e 59 anos e 

os professores de escolas públicas e 
privadas receberão a dose do dia 18 
de maio a 5 de junho.

A imunização ocorre nas 
unidades básicas de saúde (UBSs) 
do município, das 8h às 16h, e na 
Policlínica Municipal. É preciso levar 

o cartão de vacina e documentos 
pessoais. Pessoas com locomoção 
comprometida receberão a vacinação 
em casa, ministrada pelas equipes de 
saúde. 

Quanto à imunização dos 
professores, as instituições onde 

trabalham esses profissionais têm 
a responsabilidade de realizar o 
agendamento com a coordenação 
de imunização, por meio do telefone  
(31) 3547-5205, ou com a Unidade 
Básica de Saúde de referência da 
localidade.

Desde o dia 27 de abril, a vacina ACWY 
– que protege contra meningite causada pela 
bactéria meningococo dos sorotipos A, C, W 
e Y – está disponível em todas as salas de 
vacina de Nova Lima, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h. Conforme preconiza o 
Sistema Único de Saúde (SUS), a ACWY será 
exclusivamente para adolescentes de 11 e 12 
anos, faixa etária que deverá ser imunizada 
mesmo que já tenha recebido a meningite C, 
que, por sua vez, permanecerá somente para 
as crianças de 3, 5 e 12 meses.

A meningite é uma inflamação das 
meninges, membranas que envolvem o cérebro 
e a medula espinhal. Ela é causada por vírus ou 
por bactéria, neste caso, pode levar à morte. Os 
principais sintomas são: febre alta, mal-estar, 
vômitos, dor forte de cabeça e no pescoço, 
dificuldade para encostar o queixo no peito 
e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas 
pelo corpo. A vacinação é considerada a forma 
mais eficaz para proteger a população contra 
a doença.

Primeira etapa contou com ações de drive thru; metas de vacinação são superadas a cada fase em Nova Lima

Além da nova ACWY, também estão disponíveis as demais vacinas que compõem o calendário nacional de vacina
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OBRAS E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA E CAPINA 
SEGUEM NA CIDADE

CUIDADOS PARA COMBATER O AEDES SÃO ESSENCIAIS      
 Cidade é convocada a fazer sua parte no combate ao mosquito transmissor 

da dengue, febre amarela, zika e chikungunya

Os serviços essenciais para a 
população continuam nesse período 
de isolamento social, por conta da 
pandemia, como a capina e limpeza 
urbana. Neste mês de maio, são 
contemplados os bairros Cristais, 
Chácara dos Cristais, Alvorada, 
Cruzeiro, Oswaldo Barbosa Pena I, 
Vila Industrial, Ipê da Serra, Jardim 
Serrano, Bela Vista, Mingu, Mina 
D’Água, Galo, Fazenda do Benito, 
Nossa Senhora de Fátima, Boa Vista, 
Bela Fama, Alto do Gaia, Paulo 
Gaetani, Nova Suíça e a Rua Ludovico 
Barbosa.

Além do enfrentamento à pandemia do 
coronavírus, os nova-limenses devem redobrar 
a atenção contra a proliferação do Aedes, não 
deixando água parada nos locais que podem servir 
de criadouro do mosquito. 

Neste ano, a Administração Municipal se 
antecipou aos períodos críticos de propagação do 
vetor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya 
ao realizar o Bota-fora do Aedes. Em fevereiro, 
foram recolhidas e descartadas, apropriadamente, 

117 toneladas de materiais inservíveis.
Vale lembrar que a Prefeitura também realiza 

visitas domiciliares para eliminação de focos, 
aplicação de larvicidas, monitoramento de pontos 
estratégicos e acompanhamento das ocorrências.

SAÚDE

Bairro Boa Vista recebe serviços de limpeza

Combate ao Aedes é a forma mais eficaz para evitar o aparecimento dessas doenças
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CASOS 
NOTIFICADOS

Em 2020, Nova Lima já registra 233 casos 
notificados de dengue, zika e chikungunya. Desses, são 
17 casos de dengue e um de chikungunya confirmados. 
Mais de 200 ainda estão em investigação.

A Prefeitura realizou a aplicação de inseticida 

nas localidades onde há confirmações das doenças: 
Centro, Cascalho, Vale da Esperança, Oswaldo Barbosa 
Pena II, Retiro, Santa Rita, Honório Bicalho, Cruzeiro, 
Cabeceiras, Vila Operária, Vila Passos e Nova Suíça.
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DUPLICAÇÃO DA MG-030 SEGUE A TODO VAPOR  
Trecho compreendido entre a altura do Bairro Chácara Bom Retiro e o trevo da máquina, 

na Avenida Presidente Kennedy, receberá obras nos dois sentidos

REGIÃO NOROESTE RECEBE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
Capina, limpeza, operação tapa-buracos e correção de vias estão sendo executadas nos bairros 

VIAS QUE ESTÃO PASSANDO 
POR MANUTENÇÃO 

Iniciadas na segunda quinzena 
de março, as obras de duplicação da  
MG-030 avançam. No momento, 
estão em execução serviços de 
terraplenagem, obras de drenagem, 
serviços de topografia, construção 
de muros de contenção e cerca de 
vedação.

A duplicação será feita em parte 
do trecho municipalizado, do Km 
18,9 ao 24,78, nos dois sentidos das 
pistas, entre a ponte sobre o Ribeirão 
dos Cristais, altura do Bairro Chácara 
Bom Retiro, até o trevo da máquina 
(no final da Av. Presidente Kennedy), 
totalizando 4,2 km.

A sinalização será reforçada para 
que os veículos leves evitem o trecho, 
optando pelas vias urbanas centrais  
da  cidade.

Ruas e avenidas de bairros da 
região Noroeste continuam recebendo 
manutenção, como capina e limpeza, 
operação tapa-buracos, patrolamento 
e colocação de fresa de asfalto para 

corrigir as imperfeições. São serviços 
para melhorar as condições das vias 
e proporcionar mais segurança a 
motoristas e pedestres.

PATROLAMENTO
Jardim Canadá: ruas Labrador, 
Búfalo, Rainha Elizabeth, Nova 
Lima, Toronto, Pabler e Paraíso.
Água Limpa: avenidas Campos 
Sales, Diplomatas e Navegantes, 
ruas Bancários, Comerciantes e 
Estudantes, Cambuquira, Poços de 
Caldas, Urbanista, Santos Dumont 
e Padre Américo.

MANUTENÇÃO DE VIA 
COM MATERIAL FRESADO
Jardim Canadá: Ruas Calgary  
Florença e Avenida Monte Vista
Água Limpa: Praça Oswaldo Cruz. 

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS
Jardim Canadá: ruas Labrador, 
Búfalo, Rainha Elizabeth, Nova 
Lima Toronto, Taber, Paraíso e 
Ontário, e avenidas Montreal e 
Toronto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
DE VIA PÚBLICA
Jardim Canadá: Rua Florença e 
Praça Quatro Elementos.

INSTALAÇÃO 
DE QUEBRA-MOLAS 
Vale do Sol: Avenida Vênus e 
ruas Cordélia e Naiade.

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Duplicação da MG-030 trará mais segurança e conforto para usuários

Serviços de manutenção em vias públicas 
da região Noroeste
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