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ACIDADE

Prefeitura já testou mais da 
metade dos casos notificados 
em Nova Lima; identificação de 
pessoas contaminadas é uma 
das principais estratégias contra 
o coronavírus

Giro pelas Obras traz nova sede da Saúde e 
Desenvolvimento Social, ginásio do Oswaldo 
Barbosa Pena e Escola em Água Limpa 
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Mesmo com a grave crise econômica 
provocada pela pandemia do coronavírus, e 
diferentemente do momento vivido por várias 
cidades mineiras, inclusive pelo governo do 
estado, a primeira parcela do 13º salário dos 
servidores públicos municipais de Nova Lima será 
paga, antecipadamente, no dia 10 de junho. O 
acerto da segunda parcela ocorrerá até o dia 20 
de dezembro, como exigido por lei.

Com a antecipação da primeira parcela, 
serão injetados na economia cerca de R$ 8,5 
milhões. Essa é mais uma ação da Administração 
Municipal, reforçando o seu compromisso com os 
funcionários, que também têm recebido o salário 
e benefícios em dia, no 1º dia útil de cada mês. 
Além disso, confirma o empenho da Gestão no 
equilíbrio das contas públicas.

GOVERNO MUNICIPAL ANTECIPA 
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 
DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS   
Valor será pago no dia 10 de junho e representa uma injeção 

de cerca de R$ 8,5 milhões na economia

AUMENTO DA 
CAPACIDADE DE 

TESTAGEM
A cada dia, temos dado passos 

importantes no combate ao coronavírus. 
O mais recente é a ampliação da nossa 
capacidade de testagem, a partir dos testes 
rápidos que recebemos do Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, que foram doados pela 
Vale, e da compra de 2 mil PCR, que serão 
usados em pacientes em estado mais grave. 
A ampliação da testagem tende a implicar no 
aumento do número de casos confirmados. 
No entanto, essa medida é extremamente 
importante para controlar a propagação da 
doença e melhor atender os nova-limenses.

Vale lembrar que, desde o início da 
pandemia, temos realizado uma série de 
ações para conter o avanço da doença, 
como a suspensão das aulas e de eventos, 
reorganização dos serviços públicos, 
contratação de profissionais para a saúde 
e o fechamento do comércio por 45 dias, 
seguido de uma abertura gradativa e 
responsável.

Além disso, fizemos mais de 3 mil 
ações de fiscalização dos estabelecimentos, 
recomendação e incentivo ao isolamento 
social; criamos o Alô Saúde, que agora 
também oferece acolhimento em saúde 
mental; estabelecemos parceria com 
o Hospital Nossa Senhora de Lourdes; 
definimos protocolo de atendimento de 
casos suspeitos; abrimos o Ceacor, que é um 
hospital de campanha; e instalamos pias 
com água e sabão em pontos estratégicos 
da cidade. Outras ações também continuam, 
como a desinfecção de locais com maior 
circulação de pessoas, realização de um 
amplo serviço de comunicação educativo e 
informativo, dentre tantas outras.

Para que todo esse trabalho prevaleça, é 
importante que cada cidadão também faça 
a sua parte. Higienizar sempre as mãos, só 
sair de casa se realmente for necessário 
e sempre usar máscaras são cuidados 
simples, mas que fazem a diferença. Juntos, 
venceremos o coronavírus!
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A AMPLIAÇÃO DA TESTAGEM É UMA 
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NOVA-LIMENSES
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DÁ UM LIKE!

Primeira parcela do direito trabalhista, que poderia ser paga até 
30 de novembro, será liberada aos servidores no dia 10 de junho
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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.
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Em função da pandemia do coronavírus, a 
Prefeitura está enviando as guias do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 2020 aos endereços dos 
contribuintes nova-limenses somente agora. O dia 
22 de junho marca a data de pagamento para quem 
optar por quitar à vista (cota única) – com desconto 
de 3% (três por cento) – e o início do parcelamento, 
que poderá ser feito em seis parcelas mensais e 
consecutivas. A 2a via da guia pode ser emitida pelo 
novalima.mg.gov.br.

Além disso, a Administração Municipal está 
concedendo, até o mês de novembro de 2020, 

a postergação do pagamento do IPTU para os 
contribuintes que perderam seu emprego ou tiveram 
o salário reduzido, em virtude da grave crise que 
assola o país. Para solicitar o benefício, é preciso 
comparecer ao serviço de plantão da Prefeitura, 
com a guia de IPTU, identidade e documento que 
comprove a perda ou redução salarial e preencher o 
requerimento para a concessão do mesmo.

O Governo Municipal garante ainda uma 

facilidade para contribuintes com idade acima de 
60 anos, que receberam a isenção do IPTU, em 
2019. Eles não precisarão comparecer à sede para 
solicitar a isenção, pois a 2a via do imposto será 
enviada diretamente aos endereços dessas pessoas. 

Quem completou 60 anos até 31 de dezembro 
de 2019 deve comparecer ao Plantão do IPTU com a 
guia de IPTU e as cópias da Carteira de Identidade, 
CPF e o comprovante de renda e preencher o 
requerimento para a concessão do benefício.

COBRANÇA DO IPTU COMEÇA NO DIA 22      
 Quem perdeu o emprego ou teve o salário reduzido terá a opção de efetuar 

o pagamento até o mês de novembro

FAZENDA
PL

AN
TÃ

O 
ES

PE
CI

AL

MAIORES DE 60 ANOS

Até o dia 22, haverá plantão especial de atendimento na Prefeitura, nas regionais 
Nordeste e Noroeste e na Unidade Vila da Serra. Nele, o contribuinte também poderá 
se informar sobre o desconto especial e outras isenções, como Imóveis residenciais, 
categoria baixa; Membros do Grupo Familiar e Contribuinte do Cadastro Único para 
Programas Sociais dos governos federal e municipal.

Departamento de Rendas / Cadastro Imobiliário (Sede): (31) 3541-4340 ou 
3541-4346 / (31) 3541-4338 ou 3541-4341; iptusede@pnl.mg.gov.br
Regional Noroeste (Jardim Canadá): (31) 3581-1982 ou 3581-8523; 
ipturegional@pnl.mg.gov.br.
Regional Nordeste (Honório Bicalho): (31) 3547-5040; 
ipturegionalnordeste@pnl.mg.gov.br.
Unidade Vila da Serra: (31) 3262-1714 / 98875-1183, viladaserra@pnl.mg.gov.br.

Mais informações: novalima.mg.gov.br
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Plantão especial funciona até 22 de junho, das 8h30 às 16h, na 
Prefeitura, Unidade Vila da Serra e nas regionais Noroeste e Nordeste 
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JOVENS QUE SE PREPARAM PARA O ENEM PODEM PARTICIPAR 
DAS OFICINAS ON-LINE OFERECIDAS PELA PREFEITURA     

 Espaço Acelera Compartilhado amplia serviços públicos para os nova-limenses

MUNICÍPIO ORIENTA CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL A GERAR CÓDIGO PARA SAQUE     

 Parceria com a Caixa Econômica Federal contribui para diminuir fila no banco

A Prefeitura está apoiando os jovens nova-limenses 
que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) com a oferta de oficinas preparatórias gratuitas 
e on-line. Nelas, o estudante tem a opção de estudar e 
compartilhar conteúdos por meio de aplicativo gratuito. O 
objetivo é oferecer meios para o estudante de baixa renda 
alcançar boas notas, melhorar a escolaridade, concluir o 
ensino médio e conquistar uma vaga no ensino superior. 

São ministrados os conteúdos de matemática, língua 

portuguesa e redação por professores que utilizam a 
estrutura física do Espaço Acelera, em sala virtual, limitada 
a 50 participantes.

As oficinas iniciaram-se 1º de junho e foram 
implementadas como expansão dos serviços públicos 
prestados pelo Espaço Acelera, onde é disponibilizado 
acesso gratuito à infraestrutura e internet, preparadas 
adequadamente para manter o distanciamento social.

A Prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica 
Federal (CEF), está auxiliando os contemplados pelo 
auxílio emergencial, do governo federal, que têm 
dificuldades em fazer o pedido do benefício, bem como 
gerar o token (código para saque do auxílio) no celular, 
via aplicativo. 

Essa parceria, além de contribuir para as pessoas 
que precisam fazer o procedimento, visa diminuir a fila 
na CEF, pois a pessoa não precisará ir ao banco para 
gerar o código. É preciso ter endereço de e-mail, aparelho 
celular e cadastro no Caixa Tem Também (aplicativo da 
Caixa).

O atendimento presencial é realizado na Sala do 
Empreendedor, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Espaço Acelera fica na Rua Marquês de Sapucaí, s/nº, Centro – esquina com a 
Rua Jesus Othero, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Parceria orienta quem precisa gerar o token 
para o auxílio emergencial
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É surpreendente pra gente 
que é aluno do ensino público. 
Agora, que é on-line, consegui 
entrar no projeto e estou 
muito feliz. É uma chance de 
equiparar os ensinos público e 
particular, pois os professores 
são ótimos”
 
Davi Barbosa Sobrinho,
morador do Bairro Jardim 
Canadá

Inscrições para novas turmas: de 8 a 12 
de junho / oficinas: de 15 a 19 de junho

Informações sobre programação, datas e 
horários no novalima.mg.gov.br 

e (31) 98896-7947

INFORMAÇÕES:
(31) 3541-5181
e 99637-9641

ATENDIMENTO PRESENCIAL: 
Sala do Empreendedor

(Rua Chalmers, 88, Centro), 
de segunda a sexta-feira, 

8h às 16h 
WhatsApp: (31) 98006-4187

PRÓXIMA PALESTRA 
ON-LINE

No dia 8 de junho (segunda-feira), às 18h, será 
realizada palestra on-line com o tema “Como vender 
mais no Dia dos Namorados”. O objetivo é incentivar os 
empreendedores a venderem pela internet e alcançar 

sucesso nos negócios, sobretudo durante esse período 
de isolamento social. A live será transmitida pelo 
Instagram @prefeituranovalima_online.
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ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZAM ATIVIDADES 
POR MEIO DO PROJETO ESTUDANDO EM FAMÍLIA     

 Prefeitura busca alternativas para dar continuidade à aprendizagem, mesmo 
com unidades de ensino fechadas

O dia 1º de junho marcou a retomada das atividades 
letivas das escolas municipais, por meio de ensino remoto, a 
partir da ampliação do Estudando em Família, que passa a 
ser semanal e obrigatório, uma vez que a adesão ao projeto 
contará, oficialmente, para o cumprimento da carga horária 
exigida pelo calendário escolar anual, para que os alunos 
concluam a etapa estudantil. Cada unidade de ensino definiu 
a própria plataforma e os meios de comunicação com os pais 
e alunos de sua comunidade, para a realização do projeto, 
sempre priorizando o distanciamento social, e também 
ofertando possibilidades aos que não possuem acesso à 
internet.

As atividades serão disponibilizadas a partir de apostilas 
pedagógicas que trarão os conteúdos pertinentes a cada 
ano e que poderão ser distribuídas às famílias dos alunos 
presencialmente, nas escolas ou de forma on-line, para 
quem tem acesso, todas as sextas-feiras. No mesmo dia, as 
famílias deverão entregar as apostilas da semana anterior, 
resolvidas, para a correção. 

O Estudando em Família começou como uma ação com o 
objetivo de dar continuidade ao processo de aprendizagem a 
partir do reforço e revisão de conteúdos, durante o isolamento 
social. Nos meses de abril e maio, foram entregues apostilas 
aos estudantes da pré-escola e do ensino fundamental (anos 
iniciais e finais). Agora, a iniciativa tornou-se um projeto 
e prevê a inserção de novos conteúdos didáticos. A ideia é 
envolver toda a comunidade escolar nesse processo.

EDUCAÇÃO

Estudando em Família começou como uma ação para dar continuidade ao processo de 
aprendizagem, a partir do reforço e da revisão de conteúdos, durante o isolamento social
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Para crianças entre 0 e 3 anos, as 
unidades de ensino disponibilizarão 
atividades impressas e on-line

CIDADE INVESTIRÁ ATÉ R$ 160 MIL EM PROJETOS CULTURAIS       
 Edital de chamamento público está disponível no novalima.mg.gov.br

CULTURA

Já está publicado no portal da 
Prefeitura o Edital de Chamamento 
Público nº 006/2020, voltado para 
seleção de projetos não governamentais 
de Organizações da Sociedade Civil, 
sem fins econômicos, para execução 
de serviços, programas e projetos ou 
equivalentes voltados à área cultural. 
Serão contemplados até oito projetos de 
Planos de Trabalho no valor máximo de 
R$ 20 mil cada um, totalizando R$ 160 
mil.

As atividades terão duração 
determinada e devem ocorrer no âmbito 
municipal, seguindo as diretrizes do 
Sistema Municipal de Cultura e mediante 
a transferência de recursos financeiros, 
para firmar termo de colaboração.

Conforme estabelecido no edital, 
os interessados devem apresentar seus 
projetos em envelopes no dia 3 de julho. 
A entrega ocorrerá na Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves, na Avenida Rio 
Branco, 308, Centro (Secretaria Municipal 
de Cultura). O representante da entidade 
deverá estar no local para abertura dos 
envelopes e conferência dos documentos.

Instituições interessadas devem entregar o envelope com documentos no dia 3 de 
julho, na Secretaria de Cultura, localizada na Avenida Rio Branco, 308, Centro
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UNIDADES DO CRAS MANTÊM ATENDIMENTO 
DURANTE A PANDEMIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESPAÇO CIDADANIA COMPLETA UM 
ANO DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO 

MAIS FRAGILIZADA       
 Unidade contribui para a superação da condição de rua; 

14 pessoas já vivenciam essa nova fase

No dia 16 de maio, o Espaço Cidadania 
completou um ano de funcionamento. 
A unidade representa uma significativa 
conquista para a população em situação 
de rua do município e é um marco para as 
políticas públicas voltadas a esses cidadãos 
no que diz respeito à garantia de direitos.

O Espaço Cidadania atende hoje cerca de 
20 pessoas por dia e tem capacidade para 
60. Somente em 2019, 14 usuários do Espaço 
Cidadania conseguiram superar a condição 
de rua. Durante o ano, foram atendidas 381 
pessoas, grande parte formada por grupos 
de migrantes e de pessoas em trânsito.

Os serviços são executados pela entidade 
Adra Brasil, conveniada à Prefeitura, e 
custeados pela Administração Municipal, 
que também é responsável pela orientação 

metadológica e supervisão. No local, são 
ofertados espaços para realizar a higiene 
pessoal (banho e lavagem de roupas), 
alimentação, atendimento psicossocial e 
encaminhamentos diversos.

O Espaço Cidadania teve seu atendimento 
mantido, contudo, no horário das 8h às 
14h. Foram reforçados os processos de 
higienização pessoal e o limite de entrada de 
seis usuários por vez e estendidos os horários 
do café da manhã e do almoço, evitando 
a aglomeração de pessoas. O Serviço de 
Abordagem Especial está sendo realizado no 
período da manhã.

A fim de garantir o atendimento socioassistencial 
a pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
os Centros de Referência da Assistência Social 
(Cras) estão sendo abertos para atendimento 
presencial durante alguns dias do mês. Em junho, 
os Cras abriram as portas no dia 3 e seguem até 
o dia 9, recebendo o público presencialmente e 
realizando agendamentos, das 10h às 15h, nas 
unidades Centro, Cruzeiro, Noroeste e Nordeste. Os 
atendimentos estão ocorrendo também a partir de 
teletrabalho para evitar a aglomeração de pessoas.

Ao todo, cerca de 6.500 famílias são 
referenciadas por essas unidades públicas na 
cidade. O acompanhamento dos usuários e a 
concessão de benefícios se manteve mesmo com o 
início da pandemia do coronavírus. Neste período, já 
foram realizados 1.520 atendimentos presenciais, 
além da distribuição de benefícios como cestas 
básicas, cestas de legumes, dentre outros.

ATENDIMENTOS 
DURANTE A PANDEMIA

ATENÇÃO: PARA 
SER ATENDIDO 
COMPAREÇA DE 
MÁSCARA E EVITE 
LEVAR MEMBROS 
DA FAMÍLIA

CRUZEIRO: 988957202
980064206

CENTRO: 987442148
980064192

NORDESTE: 988172653
980063484

Noroeste: 988351866
980064205

DICA DO PROCON PARA 
O DIA DOS NAMORADOS

.................................................................................... 

EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE OS SEUS DIREITOS, 
PROCURE:  O PROCON NOVA LIMA NO TELEFONE 

(31) 98835-1921 OU ENDEREÇO ELETRÔNICO  
(PROCONNOVALIMA@GMAIL.COM)

Com a chegada do dia dos namorados, é importante ficar 
atento para as dicas do Procon.
 
• Para compras realizadas pela internet, a atenção deve 
ser redobrada para evitar fraudes. Verifique se o site 
é confiável, se possui a chave de cadeado na barra de 
endereço, se possui telefone e endereço fixo, CNPJ e 
razão social. Pesquise comentários e informações sobre a 
reputação do fornecedor.
 
• Não há obrigatoriedade de troca de produto sem defeito. 
Antes de finalizar a compra, verifique as condições 
e critérios estabelecidos para a realização da troca. 
Se houver deliberação do lojista, essa informação deverá 
ser documentada em nota fiscal.
 
• O produto adiquirido deve ser conferido no ato da 
entrega. Caso identifique qualquer irregularidade no 
produto diverso do acordado, o mais seguro a fazer é 
recusar o recebimento.
 
• Exija sempre a nota fiscal, que é a garantia oficial da 
compra e do direito do consumidor.
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Atendimento no Cras acontece de forma agendada

Espaço Cidadania assegura direitos sociais à população em situação de rua
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AFRICANIDADES E MEIO 
AMBIENTE FORAM TEMA DA 
40 LIVE DO PAPO DE TAMBOR       
 Participantes também interagiram ao vivo repercutindo 

sobre o enfrentamento ao racismo

FESTIVAL HARMONIZA DELIVERY VAI ATÉ O DIA 30     
 Público pode apreciar deliciosas combinações de pratos especiais e cervejas artesanais no conforto de casa

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TURISMO

Entre os dias 1º e 30 de junho 
acontece a quarta edição do festival 
Harmoniza Nova Lima, que, em 2020, 
devido à pandemia de coronavírus, 
será realizado em formato delivery. 
Essa é uma solução criativa para 
garantir a continuidade do projeto 
que busca consolidar a cidade como 
rota gastronômica na região, além de 
fomentar a comercialização das cervejas 
artesanais e da boa comida produzidas 
no município.

Por meio do harmonizanovalima.
com.br, o público tem acesso 
às harmonizações propostas por 
restaurantes e cervejarias participantes, 
com fotografias e informações adicionais. 
Nesta edição, o público poderá conferir 
15 combinações propostas. Além da 
avaliação, todo o festival contará com 
ferramentas digitais.

Em função do isolamento 
social, o projeto Papo de 
Tambor ganhou o formato de 
live, transmitida pelo canal da 
Prefeitura no Instagram, a partir 
da interação do apresentador e 
responsável pela Coordenadoria da 
Igualdade Racial, Tom Nascimento, 
com convidados especiais.

Durante a live, que foi ao ar 
às 20h, no último dia 2, o tema 
central foi a ancestralidade 
africana e a preservação do meio 
ambiente, em alusão ao dia 5 de 
junho, data em que se comemora 
o Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Na oportunidade, a convidada do 
evento virtual foi a ativista Isabel 
Góes Cupertino, que trouxe debates 
ligando as matrizes africanas à 
conservação ambiental.

Confira os bares, restaurantes e cervejarias participantes no hamonizanovalima.com.br

Durante a live, muitos participantes 
trouxeram à tona a comoção internacional 
trazida pelo assassinato de George Floyd, 
homem negro que morreu asfixiado por 

um policial, nos Estados Unidos
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Aulas acontecem sempre às terças e 
quintas, a partir das 10h, pelo perfil de 

cursos da Prefeitura no Instagram

PREFEITURA OFERECE AULAS 
DE XADREZ PARA INICIANTES, 
AO VIVO, PELO INSTAGRAM     
 Lições são passadas duas vezes na semana, às 10h, 

pelo perfil de cursos do Governo Municipal, 
@prefeituranovalima_online

No dia 2 de junho, a Prefeitura 
iniciou mais um projeto, pelo 
Instagram, com a oferta de aulas 
de xadrez gratuitas para iniciantes. 
A proposta é incentivar os nova-
limenses a aprenderem uma nova 
atividade, enquanto mantêm o 
isolamento social. As aulas são 
ministradas, ao vivo, sempre às terças 
e quintas, a partir das 10h, pelo perfil 
de cursos do Governo Municipal,  
@prefeituranovalima_online. 

Serão dez aulas com lições sobre 
a história do xadrez, as peças e 
regras, características do tabuleiro de 
xadrez, como iniciar o jogo e até o 
jogo completo. Com as orientações, o 
objetivo é que o participante consiga 
colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos sobre o jogo. Para aqueles 
que não conseguirem acompanhar as 
aulas ao vivo, o vídeo ficará disponível, 
posteriormente, no Instagram.

ESPORTE E LAZER



8
6 DE JUNHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 81

SAÚDE

MAIOR PARTE DOS CASOS DE CORONAVÍRUS 
NOTIFICADOS, EM NOVA LIMA, JÁ FOI TESTADA  

Com o aumento da capacidade, Governo Municipal consegue identificar o número 
de contaminados, além de criar estratégias assertivas no combate à doença

FIQUE INFORMADO: VEJA ALGUMAS DÚVIDAS 
COMUNS DA POPULAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS

ESPECIAL CORONAVÍRUS

O aumento do número de 
testes realizados em Nova Lima é 
uma das principais estratégias de 
combate à Covid-19. Isso porque 
a testagem facilita o início do 
tratamento das pessoas infectadas e 
seu pronto isolamento, para impedir 
a propagação da doença. Desde o 
início da pandemia, cerca de 55% 

dos casos notificados passaram por 
testes. Até o levantamento feito em 4 
de junho, foram realizados 358 testes 
rápidos e 970 testes PCR – enviados à 
Fundação Ezequiel Dias (Funed) – em 
casos mais graves.

Além dos 9,6 mil kits de testes 
rápidos, doados pela mineradora Vale 
ao município, por meio do Hospital 

Nossa Senhora de Lourdes (HNSL), o 
Governo Municipal está adquirindo, 
com recursos próprios, 2 mil testes 
de PCR, que podem ser aplicados em 
pacientes que estejam com sintomas 
graves há menos de uma semana. A 
previsão é de que essa quantidade 
atenda o município pelos próximos 
dois a quatro meses.

Quando o caso é considerado suspeito de 
coronavírus?

Qualquer síndrome gripal, ou seja, febre associada 
à tosse e dor de garganta, pode ser suspeita de 
Covid-19, já que a doença causa, inicialmente, 
uma síndrome muito parecida com a gripe ou 
um resfriado mais forte. Os casos mais graves 
também apresentam dificuldade respiratória.

Qual é a recomendação para quem suspeita 
que está com a doença?

Se os sintomas forem leves, a recomendação 
é ficar em casa, praticando o distanciamento 
social, com muita hidratação. Se os sintomas 
forem moderados, como febre, a indicação é 
procurar uma Unidade Básica de Saúde. Se os 
sintomas forem mais intensos, como falta de ar, 

a orientação é procurar o Ceacor (anexo à UPA) 
ou o Pronto Atendimento do Jardim Canadá 
(das 7h às 19h). Nesses locais, será avaliada a 
necessidade de internação hospitalar. Crianças 
com menos de 13 anos devem procurar o Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes.

Todas as pessoas com suspeita de coronavírus 
estão sendo testadas?

Os testes rápidos estão sendo feitos nos pacientes 
que estão, no mínimo, há oito dias com sintomas 
do coronavírus e são notificados pelos serviços de 
saúde. Também estão sendo feitos testes PCR em 
profissionais da saúde, segurança e em pacientes 
que apresentam sintomas graves da doença. 

Qual a diferença entre os testes rápidos e o 
PCR?

Os testes rápidos identificam a resposta do 
organismo ao vírus, ou seja, a produção de 
anticorpos, que são a defesa do corpo. Para que 
o resultado seja o mais preciso possível, o teste 
rápido deve ser realizado após o oitavo dia de 
sintomas. A vantagem desse teste está na rápida 
execução e obtenção de resultados, desde que 
realizado no período preconizado.
Já os testes PCR são mais precisos e, também, 
os mais caros. São realizados utilizando um 
cotonete (swab) no nariz e garganta e identificam 
diretamente a presença do vírus no corpo do 
paciente. Eles podem ser feitos nos primeiros dias 
de sintomas. Os resultados desse teste demoram 
cerca de quatro dias para ficarem prontos em 
laboratórios das redes pública e particular.

INDICAÇÃO MÉDICA 

É importante ressaltar que 
os testes são feitos somente por 
meio de indicação médica, de 
acordo com o protocolo, ou seja, 
os cidadãos não devem ligar ou 
irem até às UBSs, Ceacor ou 
Pronto Atendimento do Jardim 
Canadá querendo fazê-lo sem 
apresentarem os sintomas do 
coronavírus ou estarem fora do 
prazo previsto para a eficiência 
do teste (a partir de 8 dias do 
início dos sintomas).

Além dos 9,6 mil testes rápidos, recebidos pela cidade como doação, Prefeitura está adquirindo 2 mil testes PCR para ampliar a testagem
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CONHEÇA O PERFIL DOS CASOS DA COVID-19 NA CIDADE  
Boletim Epidemiológico tem sido divulgado nas redes sociais, semanalmente, 

e mostra detalhes como sexo, idade e fator de risco dos infectados

MAIS DE 70% DOSCONTAMINADOS 
JÁ ESTÃO RECUPERADOS

FAIXA ETÁRIA ENTRE 40 E 49 ANOS TEM MAIS 
CASOS CONFIRMADOS

Desde meados de maio, a Prefeitura passou a 
divulgar, semanalmente, o Boletim da Vigilância 
Epidemiológica, que traça as principais informações 
sobre os casos da Covid-19 em Nova Lima. Com 

essas informações, a Administração Municipal 
consegue mapear a situação da cidade e criar 
estratégias de combate ao vírus, além de cumprir 
com o compromisso da transparência, alertando 

a população sobre a pandemia e os principais 
cuidados.

O levantamento mostra o comparativo 
entre os casos confirmados e o número de 
recuperados, que são aquelas pessoas que não 

apresentam mais os sintomas da Covid-19. Dos 
184 casos confirmados, em Nova Lima, 134 
pessoas (72,8%) estão recuperadas.

Conforme a última atualização, 
feita antes do fechamento desta 
edição*, o município apresenta 184 
casos confirmados e, desses, 108 são 
homens. A faixa etária entre 40 e 49 
anos está com o maior número de 
contaminados (53), o que comprova 
que não são apenas idosos os 
afetados pela doença, sendo que, em 
pessoas com mais de 60 anos, foram 
confirmados 30 casos.

Outro dado importante mostra 
que 26,6% dos casos confirmados não 
possuem comorbidades. Em relação 
aos fatores de risco identificados, 
estão asma, diabetes, doença 
cardiovascular, doença neurológica, 
dislipidemia (alterações no colesterol), 
hipertensão arterial, hipotireoidismo, 
imunodeficiência e Linfoma de 
Hodgkin.
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MAIS DE 3 MIL AÇÕES EDUCATIVAS 
E DE FISCALIZAÇÃO PELA CIDADE     

 Notificações, orientações verbais, panfletagem, fechamentos, atendimentos a denúncias e operações 
e conferência de planos de ação de empresas têm sido realizados

NOVA LIMA REGULAMENTA FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO     
 Cidade havia aderido ao Plano Minas Consciente, mas obteve na justiça o direito 

de instituir políticas públicas de saúde e editar regras

Atentas aos cuidados necessários para o 
combate à pandemia e às determinações legais de 
âmbitos municipal, estadual e federal, as equipes 
de fiscalização têm realizado um amplo trabalho 
pela cidade. O serviço, que é executado pela atuação 
conjunta da Divisão de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (Dfau), Vigilância Sanitária e Guarda Civil 
Municipal, já realizou mais de 3 mil ações e conta 

com o reforço de cerca de 15 profissionais de outras 
áreas, que passaram a atuar no apoio à função.

Entre os serviços executados estão notificações, 
orientações verbais, ações educativas e de 
conscientização, panfletagem, fechamentos, 
atendimentos a denúncias, operações e conferência 
de planos de ação de empresas. Até o momento, 
dois estabelecimentos foram interditados.

Além disso, trabalhos educativos e de 
conscientização têm sido feitos junto aos 
pedestres, usuários do transporte coletivo e às 
comunidades, inclusive com a distribuição de 
máscaras, ressaltando, também, a importância 
do distanciamento entre as pessoas e os cuidados 
essenciais que cada cidadão deve tomar.

Após decisão da justiça contra o 
modelo adotado para a flexibilização 
do comércio no município, a Prefeitura 
recorreu da decisão e obteve, no dia 
29 de maio, o direito de instituir suas 
políticas públicas de saúde e editar 
regras de combate e prevenção referentes 
à pandemia. É importante ressaltar que 
a abertura gradativa e consciente do 
comércio sempre teve como base os 
dados epidemiológicos de Nova Lima, 
assim como as características da cidade.

Com isso, o Governo Municipal 
publicou, no dia 2 de junho, o decreto 
10.118/2020 que estabelece regras para 
abertura e funcionamento de alguns 
estabelecimentos, como os salões de 
beleza, barbearias e pet shops, além da 
ampliação do horário de atendimento 
dos restaurantes até as 22h, sempre 
observando as regras e restrições.

As ações de combate à pandemia 
também continuam em vigor. Todos os 
cuidados devem ser redobrados, tanto 
por parte dos comerciantes e empresários 
quanto dos consumidores.

FISCALIZAÇÃO

GOVERNO

Equipe da Prefeitura realiza ação com os usuários do transporte coletivo

Para o comércio funcionar, responsáveis devem assinar termo de responsabilidade e cumprir as determinações estabelecidas

DENÚNCIAS

O serviço de fiscalização 
pode ser acionado pelos 
telefones da Ouvidoria 

Geral do Município:  
(31) 98773-1172 
e 98899-1217

FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta, 
das 8h às 17h
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GUARDAS MUNICIPAIS CONCLUEM CURSO 
DE MANUSEIO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO     

 Após avaliação psicológica e aulas teóricas e práticas, corporação aguarda emissão 
da autorização pela Polícia Federal

GOVERNO INSTALA REDUTORES DE VELOCIDADE 
NO VALE DO SERENO     

 Medida combate corridas ilícitas e atende a reivindicações dos moradores

A Guarda Civil Municipal (GCM) 
cumpriu mais uma etapa do 
processo de obtenção do porte de 
arma institucional, desta vez com a 
conclusão do curso de formação, no 
dia 20 de maio. Agora, a corporação 
espera a emissão efetiva do porte de 
arma de fogo pela Polícia Federal.

Desde 2018, os integrantes da 
corporação aprovados nos exames de 
aptidão psicológica têm sido treinados 
e capacitados no curso de Manuseio 
e Emprego de Arma de Fogo (Meaf). 
As aulas foram concluídas em 2020 
e contaram com avaliações teórica 
e prática. Os treinamentos e testes 
exigidos tiveram carga horária e 
nível de dificuldade superiores aos de 
outras forças de segurança.

Importante ressaltar ainda 
que, anualmente, os guardas 
serão submetidos a 80 horas de 
treinamento, conforme previsto no 
convênio firmado entre o Governo 
Municipal e a Polícia Federal.

A fim de coibir a prática de “pegas”, também 
conhecidos como “rachas”, o Governo Municipal 
realiza a instalação de redutores de velocidade 
no Vale do Sereno. A Alameda do Ingá receberá a 
ondulação pouco abaixo do encontro com a Rua 
do Campo. Já na Rua Dimas Henrique de Freitas, 
o serviço será executado em três pontos, entre a 

Rua Jacarandá e a Paróquia Bom Jesus do Vale. 
A medida atende a reivindicações da comunidade 
local.

As corridas em vias públicas são consideradas 
infração gravíssima (7 pontos na carteira). Além de 
tirar o sossego dos moradores e colocar em risco 
os pedestres e os próprios condutores, a prática 

ilegal pode render multa, apreensão do veículo 
e suspensão do direto de dirigir, de acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso 
de reincidência dentro de 12 meses da infração 
anterior, aplica-se multa em dobro.

SEGURANÇA

TRÂNSITO

Treinamentos e testes exigidos tiveram carga horária e nível de dificuldades elevados*

*Foto produzida antes da pandemia de coronavírus

Ondulações serão colocadas em cinco pontos do Vale do Sereno
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Construção e reforma de prédios públicos trazem mais conforto e desenvolvimento 
para a educação, esporte, saúde e desenvolvimento social

INVESTIMENTOS EM 
OBRAS CONTINUAM

REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA FUTURA SEDE 
DAS SECRETARIAS 
DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E SAÚDE 

O avanço e o desenvolvimento da cidade 
dependem de boa infraestrutura e de 
equipamentos públicos adequados. Com esse 
compromisso, a Administração Municipal prioriza 
obras em diversas áreas. A reforma e ampliação 

do prédio do antigo Centro Ideal Clube, que vai 
abrigar as secretarias municipais de Saúde e 
Desenvolvimento Social, é um exemplo.

A Prefeitura também investe nas obras do 
Ginásio Poliesportivo do Bairro Oswaldo Barbosa 

Pena, que estavam paralisadas há anos, foram 
retomadas e agora estão bastante adiantadas.

Na área da educação, as obras da Escola 
Proinfância, em Água Limpa, também avançam.

A obra encontra-se na fase de instalações de esquadrias e 
ar condicionado e os trabalhos para instalação do elevador já 
tiveram início. A estrutura e as instalações de infraestrutura 
elétricas e hidrossanitárias já estão prontas. Atualmente, mais 
de 43% das obras estão concluídas.

Além de gerar economia do gasto com aluguel para os 
cofres públicos e possibilitar maior integração entre os setores, 
o imóvel proporcionará conforto ambiental e acústico para o 
servidor e usuário.  A reforma e readequação da obra prevê 
elevador com acesso aos três pavimentos, para atender pessoas 
com deficiência, além de copas, refeitórios e quatro salas de 
reuniões separadas para atender, simultaneamente, diferentes 
necessidades.

Situado na Rua Santa Cruz, o imóvel receberá as secretarias 
municipais de Saúde e Desenvolvimento Social.

Fo
to

s:
 J

oã
o 

Vi
ct

or
 M

or
ae

s

GIRO PELAS OBRAS

Atualmente, mais de 43% das obras estão concluídas
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Com 45% das obras concluídas, foi iniciada agora a preparação 
do solo para receber os pisos da quadra. Toda a rede de proteção 
de descarga atmosférica já foi concluída e a infraestrutura 
hidráulica e elétrica estão adiantadas.  O objetivo é finalizar o 
ginásio que estava inacabado e abandonado há muitos anos.

Visando a segurança e acessibilidade a todos, a Administração 
Municipal está readequando as instalações sanitárias e os 
vestiários para atender os atletas e público, inclusive as pessoas 
com mobilidade reduzida. O projeto foi desenvolvido segundo 
as normas do Corpo de Bombeiro e todas as medidas de 
segurança estão sendo adotadas. O Poliesportivo possuirá duas 
arquibancadas, com capacidade para 1.200 pessoas, a fim de 
proporcionar aos usuários maior visibilidade aos eventos.

O complexo contemplará ainda uma pista de caminhada em 
seu entorno para atividades ao ar livre, bem como uma área 
reservada para futura instalação de equipamentos de ginástica. 
O Poliesportivo está situado na Rua José Agostinho.

No Bairro Água Limpa, a Escola que integra o Programa 
Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância) está em construção 
para atender à demanda local de crianças com faixa etária de 0 
a 5 anos e 11 meses.

O prédio possuirá dois blocos distintos, interligados com 
circulação coberta e com toda a segurança. Possuirá também 
infraestrutura para as pessoas com mobilidade reduzida, como 
rampas, banheiros infantis e adultos adaptados e piso tátil 
direcional e de alerta.

Os blocos acomodarão salas de aula divididas por faixa etária, 
com banheiros, fraldários e solários exclusivos para cada sala. 
Haverá também lactários com área de preparo dos alimentos e 
salas de amamentação, professores, reuniões, administração e 
atividades múltiplas.

A área externa contará com parquinhos e jardins para 
recreação ao ar livre, proporcionando um convívio saudável às 
crianças.

OBRAS DO 
POLIESPORTIVO 
DO OSWALDO 
BARBOSA PENA 

CONSTRUÇÃO 
DE ESCOLA 
PROINFÂNCIA, 
NO BAIRRO 
ÁGUA LIMPA 

Obras seguem para readequar as instalações do Poliesportivo

Dentre outros equipamentos, Bairro Água Limpa terá escola 
para atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses
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LIMPEZA PÚBLICA É FEITA EM 11 LOCALIDADES 
NESTA PRIMEIRA QUINZENA      

 Bairros situados na sede e nas regiões Noroeste e Nordeste são contemplados

PREFEITURA EXECUTA MANUTENÇÕES EM VIAS DA CIDADE     
 Serviços solucionam problemas e atendem reivindicações da comunidade

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

A Administração Municipal realiza, diariamente, 
serviços de manutenção em vias públicas e praças 
de vários bairros da cidade, como operação tapa-
buracos, desentupimento de redes de esgoto, 
patrolamento e nivelamento de ruas. Confira 
algumas delas:

Desobstrução da drenagem pluvial na Praça 
Quatro Elementos (Jardim Canadá): foi realizada 
a desobstrução das tubulações com caminhão 
de hidrojateamento e limpeza das canaletas de 
escoamento.

Recuperação da Rua Bela Vista (Água Limpa):  
essa via foi destruída pela ação das chuvas e foram 
executados serviços de compactação onde havia 
erosões e patrolamento.

Mais segurança na Rua da Torre (Bairro Galo):  
para acabar com as erosões, causadas pelas 
chuvas deste ano, foi feito aterramento da pista 
com minério em, aproximadamente, 500 metros de 
extensão da via, que agora está mais segura para 
a passagem de veículos.

Manutenção na via atrás do Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes: a estrada de terra entre o 

Campo do Rosário e a saída, próxima ao Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes, recebeu patrolamento 
e nivelamento da pista, em um trecho de, 
aproximadamente, 3 km de extensão. Em alguns 
pontos, foi realizada abertura da lateral da pista 
para o trânsito de veículos.

Rede coletora de esgoto na Rua Adelaide 
Pedrosa (Honório Bicalho): um trecho estava 
obstruído nos dois extremos e, para resolver a 
situação, foi necessário substituir a tubulação 
existente (12 metros) de manilha de cerâmica de 
200 mm de diâmetro por material de PVC, com o 
objetivo de solucionar os problemas de entupimento.

Para manter a cidade limpa e bem 
cuidada, nesta primeira quinzena de 
junho, as equipes de limpeza atuarão 
nos bairros Nova Suíça, Honório 
Bicalho, Boa Vista, Olaria, Rosário, 
Matadouro, Oswaldo Barbosa Pena I, 
Vale do Sol; na Rua Campina Verde 
e nas avenidas Geraldo Dias Borges 
e Presidente Kennedy, conforme 
programação estabelecida.

Na segunda quinzena do mês 
passado, foram contempladas as 
seguintes localidades: bairros Bom 
Jardim, Chácara Bom Retiro, Bela 
Vista, Galo, Bela Fama, Alto do 
Gaia, Conjunto Habitacional Paulo 
Gaetani; avenidas Professor Aldo 
Zanini e Benedita Alves Nazareth e 
ruas Lincoln Tolentino, nos Cristais e 
Ludovico Barbosa, que dão acesso a 
São Sebastião das Águas Claras. Serviços de limpeza mantêm a cidade bem cuidada

Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá

Rua Adelaide Pedrosa, em Honório Bicalho
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GOVERNO MUNICIPAL VIABILIZA MELHORIA 
EM CÓRREGO NO VALE DO SOL      

 Canal situado no cruzamento da Avenida Terra com a Quinta Avenida receberá obras

O Bairro Vale do Sol recebe melhorias 
de infraestrutura da Administração 
Municipal. A Prefeitura executa obras no 
córrego do Bairro Vale do Sol – situado 
no cruzamento da Avenida Terra com a 
Quinta Avenida. Foi realizada a limpeza 
e topografia do local. Agora, a Prefeitura 
elabora estudo para a realização de obras 
de drenagem no córrego.

Graças ao diálogo do Governo 
Municipal com mineradoras, que 
atuam no bairro, e com a comunidade 
serão realizadas melhorias em vias 
urbanas, como medidas compensatórias 
e mitigatórias, por essas empresas.  
A rotatória de entrada ao Vale do Sol será 
transformada em uma praça pela Cedro-
Extrativa, que também investirá na 
segurança particular do bairro. O trecho 
de mão inglesa (antiga Estrada da Mina 
do Tamanduá) até o início da Estrada Rio 
de Peixe terá o asfalto reconstruído.

A Vale, por sua vez, executará serviço 
de drenagem pluvial da entrada da mina 
Capitão do Mato até o trevo que dá 
acesso ao bairro (mão inglesa) e ainda 
em trecho que dá acesso à entrada do 
Miguelão. O prédio da Aprevs também 
será reformado pela empresa.

OBRAS / REGIÃO NOROESTE

Governo Municipal limpou córrego que passa pelo bairro 
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