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ESPECIAL

ACIDADE

Após colocar a casa em ordem, 
Prefeitura viabiliza melhorias 
em diversas áreas; obras 
importantes são executadas para 
a educação e saúde na Região 
Noroeste

Governo Municipal oferece assistência social 
a mais de 5.000 famílias em vulnerabilidade
na região
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Prefeitura realiza ações diárias contra 
o coronavírus e convoca cidadãos para 
redobrarem cuidados
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Captação de vagas para o mercado 
de trabalho supera a marca de 
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INVESTIMENTOS
GARANTEM  AVANÇOS
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Realizada em formato delivery, devido à 
pandemia de coronavírus, a quarta edição do 
festival Harmoniza Nova Lima termina no dia 
30 de junho. Essa solução foi encontrada para 
assegurar a continuidade do projeto que busca 
consolidar a cidade como rota gastronômica na 
região, além de fomentar a comercialização das 
cervejas artesanais e da comida de qualidade 
produzidas no município.

O público tem acesso às harmonizações 
propostas por restaurantes e cervejarias 

participantes, com fotografias e informações 
adicionais no harmonizanovalima.com.br. 
Além da avaliação, todo o festival conta com 
ferramentas digitais.

Desta vez, o público pode conferir 15 
combinações propostas, sendo duas de 
estabelecimentos localizados no Jardim Canadá 
e outra em São Sebastião das Águas Claras, na 
Região Noroeste, que concentra o polo cervejeiro 
de Nova Lima.

HARMONIZA DELIVERY 
TERMINA NO DIA 30   

Cervejarias e restaurantes situados na Região Noroeste 
participam do festival

DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO NOROESTE

Os investimentos na Região 
Noroeste não param. São melhorias na 
infraestrutura, obras em importantes áreas 
e programas sociais que estão garantindo o 
desenvolvimento dos bairros e da população. 

Em Água Limpa, bairro que está 
passando pelo processo de regularização 
fundiária, a população ganhará, em breve, 
duas escolas, uma Proinfância e outra de 
ensino fundamental, além de uma Unidade 
Básica de Saúde e uma quadra poliesportiva, 
equipamentos que trarão mais comodidade 
aos moradores. Já em São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), a nova escola 
municipal, que está sendo construída em 
parceria com a mineradora Vale, chega na 
fase final das obras.

A Prefeitura também tem realizado 
diversas ações para reforçar o combate ao 
coronavírus na região, como a desinfecção 
das ruas, além das intervenções de 
fiscalização e conscientização. O Complexo 
de Saúde do Jardim Canadá, que completa 
um ano de funcionamento neste mês, 
proporcionou o aumento da capacidade de 
atendimento, com a nova UBS, além do 
Pronto Atendimento, que está preparado 
para receber os casos com sintomas mais 
graves da Covid-19.  

A Administração Municipal também tem 
implantado programas para atrair empresas 
e gerar emprego e renda, o que tem 
garantido resultados expressivos. Somente 
na Região Noroeste, desde 2017, mais de 
1.400 profissionais foram contratados por 
meio do Banco de Talentos. Na área social, o 
Cras Noroeste atende mais de 5 mil famílias, 
garantindo acesso a serviços e benefícios da 
assistência social a quem se encontra em 
situação de vulnerabilidade.

Esses e outros investimentos reforçam 
o compromisso do Governo Municipal 
com o crescimento e o avanço da região, 
considerando suas características, 
necessidades atuais e demandas futuras.
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DÁ UM LIKE!

Festival traz harmonizações propostas por restaurantes e cervejarias
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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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A Região Noroeste tem sido 
amplamente atendida durante a 
pandemia do coronavírus, com ações 
de fiscalização de estabelecimentos 
e de conscientização da população, 
desinfecção de ruas, em locais de 
mais movimentação, além de toda 
a estrutura das Unidades Básicas de 
Saúde e do Pronto Atendimento do 
Jardim Canadá, que são referência 
e estão preparados para atender os 
pacientes que chegam com suspeita 
de Covid-19.

Outra frente de trabalho é a 
desinfecção de locais com maior 
circulação de pessoas. Equipes estão 
atuando em todas as regiões da 
cidade na limpeza de pontos de ônibus 
e portas de bancos, supermercados, 
UBSs, Pronto Atendimento e hospitais. 
A pulverização é realizada à base de 
água sanitária diluída e quaternário 
de amônio, que é capaz de matar o 
coronavírus nas superfícies.

É importante ressaltar que a 
região tem 60 confirmações da 

Neste mês, o Complexo de Saúde 
do Jardim Canadá, localizado na Rua 
Vancouver, 225, completa um ano de 
funcionamento. A estrutura é composta 
por Pronto Atendimento (PA) e uma 
Unidade Básica de Saúde. 

Após a inauguração, o Jardim Canadá 
passou a contar com duas UBSs e três 
equipes de saúde da família, o que 
possibilitou o aumento da capacidade de 
atendimento. De junho de 2019 a junho 
de 2020, com as duas UBSs funcionando 
no bairro, foram realizados 23.031 
atendimentos. Fazendo um comparativo 
do mesmo período, de junho 2018 a 
junho de 2019, foram realizados 16.990 
atendimentos, ou seja, um aumento de 
35,5% em relação ao período anterior.

Já o Pronto Atendimento oferece 
atendimento clínico e pediátrico, de 
urgência e emergência, e serviço de 
laboratório de análises clínicas, todos os 
dias da semana, das 7h às 19h. Desde 
a sua inauguração, foram realizados 20 
mil atendimentos clínicos adulto e 827 
atendimentos pediátricos.

AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA NA REGIÃO NOROESTE      
 Com cerca de 60 casos confirmados, mais de 180 em investigação e uma morte, população deve redobrar os cuidados, 

higienizar com frequência as mãos e só sair de casa quando necessário, e de máscaras caseiras

UM ANO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO 
DE SAÚDE DO JARDIM CANADÁ      

 Desde a inauguração, foram realizados 20 mil atendimentos no Pronto Atendimento; 
já com a nova UBS, a capacidade de atendimento aumentou em 35,5%

ESPECIAL CORONAVÍRUS

SAÚDE

Prefeitura atua em diversas frentes para conter o avanço da pandemia

População conta com UBS e Pronto Atendimento
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doença, uma morte e mais de 180 
casos ainda em investigação. Por 
isso, a população deve redobrar os 

cuidados, higienizar com frequência 
as mãos e só sair de casa quando 
necessário, e de máscaras.

VACINAÇÃO DOMICILIAR 
E ESQUEMA DRIVE THRU 
CONTRA A INFLUENZA

A Região Noroeste recebeu, em 
março e abril, a ação de vacinação 
domiciliar contra a influenza. 
Equipes volantes das UBSs locais 
visitaram as casas para aplicação 
da vacina nos idosos e grande 
parte das crianças (cadastrados 
no SUS). Além disso, em abril, 
o Governo Municipal também 
realizou um esquema especial 
drive thru, na Praça Quatro 
Elementos, localizada no Bairro 
Jardim Canadá, para vacinar esse 
público. O objetivo de ambas as 
ações foi agilizar a vacinação e 
reduzir o número de pessoas que 
procuram as unidades de saúde, 
presencialmente, para evitar 
o risco de contaminação pelo 
coronavírus.
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AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
NA REGIÃO NOROESTE BENEFICIA MAIS DE 2 MIL ALUNOS     

 Qualificar a educação está entre as prioridades para gerar crescimento com justiça social

Nos últimos anos, a Região 
Noroeste recebeu uma verdadeira 
transformação no que diz respeito 
à oferta e qualificação da educação 
básica, beneficiando mais de 2 mil 
alunos e suas famílias. Do ponto de 
vista estrutural, foram realizadas 
construções, reformas e ampliações 
de escolas e centros de educação 
infantil, com espaços adequados 
ao desenvolvimento dos alunos, 
considerando cada etapa pedagógica 
e as diferentes faixas etárias. Além 
disso, a capacitação permanente dos 
profissionais e as reestruturações 
curriculares e pedagógicas de toda a 
rede municipal contribuíram para a 
elevação do desempenho escolar dos 
estudantes na regional.

Para dar sequência à aprendizagem 
dos alunos, durante a pandemia do 
coronavírus, foi desenvolvida a ação 
Estudando em Família, com apostilas 
pedagógicas para estudantes da pré-
escola e do ensino fundamental e 
atendimento aos alunos, por meio 
de ferramentas digitais, telefone e 
demais alternativas, propostas por 
cada escola às famílias.

EDUCAÇÃO

Kit Merenda Escolar passou a ser entregue durante a pandemia
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O CEI Maria Taveira 
proporcionou tanto 
desenvolvimento para a minha 
filha que se refletiu de forma 
muito positiva em toda a 
nossa família”
 
Débora Fonseca Duarte,
mãe da aluna Maria Clara

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CEI)

A Prefeitura passou a entregar 
às famílias dos alunos os kits 
Merenda Escolar e Agricultura 
Familiar, com o objetivo de garantir 
a segurança alimentar e nutricional 
dos estudantes durante a fase de 

isolamento social, assim como ocorre 
na escola, onde são fornecidas de três 
a cinco preparações balanceadas, 
diariamente, de acordo com a faixa 
etária e o tempo de permanência na 
escola.

KIT MERENDA ESCOLAR

POLIESPORTIVO MARCOS 
SANT’ANNA MARTINS

Quanto ao aumento da rede, um 
dos destaques foi a entrega do Centro 
de Educação Infantil (CEI) Maria da 
Conceição Taveira Corrêa, em fevereiro 

Depois de passar por uma completa 
revitalização, incluindo finalização da 
infraestrutura hidráulica, instalação 
dos acabamentos elétricos, marcação 
da quadra, pintura, dentre outras 
melhorias, o Poliesportivo Marcos 
Sant’anna Martins, no Jardim Canadá, 
que fica ao lado da EM Benvinda Pinto 
Rocha, passou a representar mais um 

incentivo para a prática de esportes 
no bairro. Além de ser utilizado como 
um espaço complementar para jogos, 
torneios e atividades dos estudantes, 
é também voltado ao atendimento 
de toda a comunidade local, com 
estrutura apropriada para acolher 
diversas modalidades esportivas.

de 2019, no Bairro Jardim Canadá. 
Voltada para crianças de 1 a 3 anos, 
a unidade reflete uma importante 
conquista para a comunidade, que 
conta com mais um local seguro, 
bem estruturado e completamente 
preparado para deixar os filhos 

para brincar e aprender, enquanto 
os pais trabalham. Atualmente, 132 
alunos estão matriculados. A Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha 
também passou por uma significativa 
reforma e ampliação, dando mais 
conforto aos alunos e professores.
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

CONEXÃO PROFISSIONAL CAPTOU MAIS DE 1.800 VAGAS 
NO MERCADO DE TRABALHO NA REGIÃO NOROESTE     

 Ao todo, mais de 1.400 profissionais conseguiram emprego desde o início do programa

JARDIM CANADÁ E SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS 
RECEBEM ESPAÇO ACELERA COMPARTILHADO     

 Desde o último dia 15, jovens têm à disposição salas equipadas com computadores e internet para estudos

Desde 2017, a Administração 
Municipal tem implantado ações para 
atrair empresas e gerar emprego e 
renda para os nova-limenses. Graças 
a essa política de empregabilidade, 
em 2019, Nova Lima se apresentou 
como a segunda cidade do estado com 
saldo positivo de vagas de emprego e 
a 9a do país. E a Região Noroeste tem 
uma participação expressiva nessa 
colocação.

Tal destaque se deve ao Conexão 
Profissional, que contribuiu para 
tornar os nova-limenses mais 

qualificados e capacitados para 
ocupar as vagas de emprego no 
mercado de trabalho. Trata-se de 
um 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. 
Psicólogos ajudam o candidato a 
elaborar o currículo e dão orientações 
de como se comportar em entrevistas 
para processos de seleção. As vagas 
são captadas junto às empresas 
e os profissionais cadastrados são 

encaminhados de acordo com as 
demandas do empregador, que é 
responsável pelo processo de seleção 
e contratação.

O empregador também tem o 
apoio da Administração Municipal, 
que oferece serviços que vão desde as 
orientações sobre os procedimentos 
administrativos para se instalar 
no município até o recrutamento e 

seleção de profissionais com o perfil 
solicitado.

O serviço contribui também para 
diminuir os custos e prazo de um 
processo de seleção de mão-de-obra, 
já que o programa realiza as etapas de 
triagem e seleção dos candidatos às 
vagas disponíveis, conforme o perfil 
profissional necessário para ocupá-
las. Também oferece apoio para a 
divulgação de vagas e disponibiliza 
espaço físico para a realização 
de processo seletivo, entrevistas, 
contratações e treinamentos.

A Prefeitura disponibilizou o Espaço Acelera 
Compartilhado, projeto que oferece espaço 
público gratuito com infraestrutura e acesso a 
computadores, internet ou ambiente de estudo 
para a utilização dos próprios equipamentos e 
materiais, para os bairros Jardim Canadá e São 
Sebastião das Águas Claras. O objetivo é dar 
oportunidade aos jovens que querem estudar, 
desenvolver ou criar projetos e necessitam 
de um local equipado, com acesso gratuito à 
infraestrutura e internet.

Essas unidades funcionam desde o dia 15 de 
junho, em horário que varia conforme o bairro. 
É preciso fazer agendamento prévio e seguir as 
normas de segurança contra a Covid-19.

As salas podem ser usadas para o 
desenvolvimento de projetos, capacitações, 
trabalhos, palestras, reuniões, estudos e pesquisas, 
que estejam relacionados à promoção da 
empregabilidade do estudante, desenvolvimento 
de carreira profissional e geração de trabalho e 
renda.

Até o momento, mais de 1.400 profissionais da Região Noroeste foram contratados por meio do Banco de Talentos

Com mesas, cadeiras, computadores e internet, Espaço Acelera oferece oportunidade gratuita para jovens estudarem
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BANCO DE TALENTOS: 
VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

FORÇA LOCAL
EM NÚMEROS

ESPAÇO ACELERA 
COMPARTILHADO – MAIS 

INFORMAÇÕES:

1.891 vagas captadas no 
mercado de trabalho
1.495 profissionais 
contratados
225 empresas parceiras do 
Conexão Profissional

Conexão Profissional: Serviço 
Banco de Talentos Municipal
Rua Kenon, 95, Jardim Canadá – 
(31) 3581-3284

• São Sebastião das Águas 
Claras: (31) 98487-9904

• Jardim Canadá:
(31) 99261-0521

novalima.mg.gov.br 
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PREFEITURA GARANTE MELHORIAS NA REGIÃO NOROESTE; 
ÁGUA LIMPA RECEBE MAIS DE R$ 4,3 MILHÕES 

EM INVESTIMENTOS     
 Bairro contará com Unidade Básica de Saúde, quadra poliesportiva e duas escolas para crianças de 0 a 5 anos 

e ensino fundamental; São Sebastião das Águas Claras (Macacos) receberá nova escola construída pela Vale

OBRAS

A Região Noroeste está passando por 
importantes obras nas áreas da educação, saúde 
e esporte e lazer. Em Água Limpa, além da Escola 
Proinfância, que atenderá alunos de 0 a 5 anos e 

11 meses, também estão em andamento as obras 
da primeira escola fundamental do bairro e a 
construção da UBS.

Já em São Sebastião das Águas Claras (Macacos), 

a nova escola municipal atenderá mais de 300 
alunos, do berçário ao ensino fundamental nos anos 
iniciais. Veja como está o andamento dessas obras: 

R$ 1,8 MILHÃO DESTINADO À CONSTRUÇÃO 
DA ESCOLA PROINFÂNCIA DO ÁGUA LIMPA

A escola, que integra o Programa Nacional de 
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância), atenderá 
crianças da 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. 
terá 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. Nesta etapa, a terraplenagem 
está em fase final e a fundação será iniciada nos 
próximos dias. A previsão de entrega da obra é 
para outubro de 2020 e o valor do investimento é 
de R$ 1.843.448,38.

PRIMEIRA ESCOLA FUNDAMENTAL DO BAIRRO 
ATENDERÁ CERCA DE 300 ESTUDANTES

A escola terá uma estrutura ampla de 2.000 
m² e mais de 1.000 m² de área construída e foi 
projetada para atender cerca de 300 estudantes, 
do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental.  O prédio 
terá seis salas de aula, uma biblioteca, instalações 
administrativas, refeitório e pátios cobertos; área 
para recreação e atividades educacionais ao ar livre.

Atualmente, na área externa, está em 
andamento a construção de passeios, piso, fossa 
séptica e gramado; serviços de instalação elétrica, 
pintura e sistemas de gás e contra incêndios. Já 
na parte interna, seguem os serviços de colocação 
de rodapé, de acessórios e de cerâmica, instalação 
elétrica e pintura. A obra tem investimento total de 
R$ 1.608.302,57.

Escola terá uma estrutura ampla de 2.000 m² e mais de 1.000 m² de área construída

Outra obra que será entregue à população 
do Água Limpa é a quadra poliesportiva. Ela está 
com o processo de licitação concluído e aguarda a 
liberação da Caixa Econômica Federal, já que será 

construída com verba federal. Além de servir à 
comunidade, a quadra será interligada às escolas 
fundamental e Proinfância para uso dos alunos.

QUADRA POLIESPORTIVA AGUARDA 
LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA
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COMUNIDADE TERÁ NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL 
DE SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS (MACACOS)

OBRAS

Com um investimento de R$ 872.557,80, a 
construção dessa unidade, no Água Limpa, segue 
o modelo padrão do Ministério da Saúde, Tipo 
II. A unidade poderá abrigar, no mínimo, duas 
Equipes de Atenção Básica. Serão construídos 
cinco consultórios médicos e um odontológico, sala 
de vacinas, de coletas de material para exames, 
curativos, pequenos procedimentos, de observação 
e de reuniões e a área externa possui espaço de 
descanso e jardins arborizados. 

Os serviços seguem na área externa com 
colocação de cerâmica e textura na fachada e 
piso de acesso à entrada, construção de muro, 
instalação de fossa séptica e colocação de cobertura 
(policarbonato) e serviços de jardinagem. Já na área 
interna, também está em andamento a colocação 
de piso, serviços de pintura e elétrica e instalação 
de portas, janelas e acessórios.

As obras de construção do novo prédio da EM  
Rubem Costa Lima, em São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos), já estão em fase final. A estrutura 
terá capacidade para atender 320 estudantes, do 
berçário ao ensino fundamental nos anos iniciais.

Neste momento, está sendo feita a concretagem 
do piso onde será a quadra esportiva; os três 
pavimentos, onde serão o prédio da escola, já 
foram formados; a instalação das redes hidráulica 
e elétrica já está sendo finalizada. Além disso, as 
caixas d’água, que farão o processo de reutilização 
da água da chuva, foram instaladas. Também estão 
sendo finalizados os ajustes internos do prédio, bem 
como a instalação das placas acústicas. A obra está 
prevista para ser entregue em agosto deste ano.

Importante lembrar que essa obra foi 
viabilizada por meio de parceria entre o poder 
público municipal e a mineradora Vale, que arcará 
com os custos. Em maio de 2019, a unidade passou 
a funcionar em uma instalação provisória, também 
providenciada pela empresa, após a identificação de 
risco de nível três do rompimento de barragem. O 
Governo Municipal já havia planejado e anunciado 
a construção de uma nova escola, inclusive, tinha 
os recursos necessários para a obra, mas, diante 
do acontecido, a Vale assumiu essa obra, que é 
executada em terreno da Prefeitura.
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UBS terá cinco consultórios médicos e um odontológico, sala de vacinas, 
de coletas de material para exames, curativos, dentre outras

Escola terá capacidade para atender 320 estudantes, do berçário ao ensino fundamental nos anos iniciais
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ILUMINAÇÃO PARA DAR MAIS SEGURANÇA  
Trecho da rodovia BR-040 passa por revitalização

HABITAÇÃO

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA GARANTIRÁ 
OUTRA REALIDADE AO ÁGUA LIMPA  

Projeto Urbanístico prevê iluminação, saneamento e pavimentação, 
além da criação de espaços públicos de lazer e convivência

Mais do que a regularização 
fundiária, um projeto para oferecer a 
dignidade da moradia à comunidade 
do Água Limpa. É dessa maneira que 
tem sido trabalhado esse processo no 
bairro, que possui área total de 800 
hectares e cerca de 9.000 lotes, sendo 
5.000 em Nova Lima e 4.000 em 
Itabirito. Os trabalhos são resultados 
de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), assinado em 2018, 

pelas prefeituras, Ministério Público 
de Minas Gerais, associações 
comunitárias e outras instituições.

O TAC possibilita o Processo 
de Regularização Fundiária do 
tipo Reurb-E, em que a própria 
comunidade arca com os custos, 
incluindo urbanização, documentação 
e indenização de quem teve os lotes 
ocupados irregularmente, cujos 
valores serão negociados ou definidos 

pela justiça. Ainda há aqueles que 
têm prazo para usucapião e que não 
precisarão pagar pela idenização

O projeto urbanístico conceitual, 
que se encontra em desenvolvimento, 
já foi apresentado às associações 
de moradores do bairro e será 
discutido e votado em reuniões 
nos próximos meses. A proposta 
prevê um investimento da ordem 
de R$ 300 milhões em obras de 

infraestrutura, como iluminação, 
saneamento e pavimentação, além da 
criação de espaços públicos de lazer 
e convivência. O TAC ainda prevê que 
as prefeituras deverão arcar com os 
custos de infraestrutura proporcionais 
aos lotes enquadrados em Reurb-S. 
Os pagamentos serão financiados em 
um prazo máximo de até 25 anos, 
de acordo com a realidade de cada 
família.

A Administração Municipal 
revitalizou parte da iluminação 
pública no trecho compreendido 
entre o Vale da Mutuca, na BR-040 
(limite dos municípios de Nova Lima 
e Belo Horizonte) até a entrada do 
Alphaville Lagoa dos Ingleses.  Foram 
instalados 43 novos postes e 104 
novas luminárias e substituídos, 
aproximadamente, 1.000 m de cabo 
de alimentação. A continuidade do 
serviço depende da liberação da 
pista da rodovia por parte da Polícia 
Rodoviária Federal e da concessionária 
que administra o trecho, mas está já 
prevista para o final deste mês.

Processo de regularização fundiária realizado no bairro é considerado modelo para todo o Brasil
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VIAS E PRAÇAS DE BAIRROS DA REGIÃO 
NOROESTE RECEBEM MELHORIAS  

Serviços de limpeza, capina, patrolamento, tapa-buracos e instalação 
de quebra-molas garantem mais segurança e conforto para a comunidade 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

São vários os serviços de manutenção que a 
Prefeitura executa nas vias públicas da Região 
Noroeste. No Vale do Sol, por exemplo, foram 
instalados quebra-molas na Rua Cordélia e 
Avenida Vênus. Agora, com esses espaços mais 
bem cuidados, moradores e motoristas têm mais 
segurança para transitar.

No mesmo bairro, o córrego situado no 

cruzamento da Avenida Terra com a Quinta Avenida 
passa por limpeza para receber obras de drenagem.

O serviço de limpeza urbana, por sua vez, é 
executado diariamente; as ruas são capinadas e 
limpas, dando um visual mais agradável.

Outros importantes serviços também são 
executados, como o patrolamento e a operação 
tapa-buracos, que corrigem imperfeições na pista.

Outro serviço executado nas vias é a aplicação 
de fresa. Trata-se da colocação de uma camada 
em vias não asfaltadas para evitar danos e lama, 
que surgem principalmente em épocas de chuvas. 
O serviço é um tipo de restauro, que tem o objetivo 
de melhorar o trânsito em geral.

Bairro Água Limpa: avenidas 
Benjamim Guimarães, dos Juízes, dos 
Diplomatas, dos Navegantes, Campos 
Sales e ruas dos Engenheiros, dos 
Bancários, dos Banqueiros, Nicarágua, 
Bela Vista, Santos Dumont, dos 

Portugueses, Poços de Caldas, dos 
Finlandeses, Cambuquira, Lambari, 
Pedro Américo, dos Comerciantes, 
dos Estudantes, Urbanista, Caxambu, 
dos Industriários, México e Duque de 
Caxias, além da Praça Oswaldo Cruz

Vale do Sol: Quinta Avenida
Jardim Canadá: avenidas Canadá, 
Hudson, Toronto, Quebec, Otawa 
e Montreal; e ruas Natal, Princesa 
Margareth, Labrador, Nova Lima, 
Taber, Ontário, Vitória, Búfalo, 

Columbia, Paraíso, Kingston, 
Vancouver e Alasca; além da Praça 
Quatro Elementos. Também está 
programada a construção de meios-
fios onde for necessário.

Jardim Canadá: ruas Calgary e 
Florença e Avenida Monte Vista
Água Limpa: Rua do México e Praça 
Oswaldo Cruz

Vale do Sol: Avenida Terra e Praça 
do Grupo
Miguelão: Rua Sabiás

Foto tirada antes da pandemia
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APLICAÇÃO DE FRESA

PATROLAMENTO

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS

APLICAÇÃO DE FRESA
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SEGURANÇA PREVENTIVA     
 Guarda Civil Municipal atua em patrulhamento dos bairros, ações educativas 

e de fiscalização, além de operações conjuntas com as polícias

COBRANÇA DO IPTU 2020 COMEÇA NO DIA 22 DE JUNHO  
 Contribuintes afetados economicamente pela pandemia terão prazo até novembro para quitar o imposto

Para reforçar a segurança na 
Região Noroeste da cidade, a Prefeitura 
mantém equipes da Guarda Civil 
Municipal (GCM) no patrulhamento 
preventivo dos diversos bairros locais, 
atuando em rondas, trânsito e prédios 
públicos. Além disso, em função da 
pandemia do coronavírus, os guardas 
municipais também têm realizado 
ações de conscientização, com doação 
de máscaras e atuações em ônibus 
do transporte coletivo municipal, 
intermunicipal e táxis.

O trabalho da corporação também 
abrange as ações de fiscalização, 
como o apoio às equipes da Divisão 
de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (Dfau) e Vigilância Sanitária 
do município. 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.

No dia 22 (segunda-feira), começa 
a cobrança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 2020. A 
partir da data, os contribuintes nova-
limenses poderão optar por quitar à 
vista (cota única) – com desconto de 
3% (três por cento) ou dividir em até 
seis parcelas mensais e consecutivas. 
A 2a via da guia pode ser emitida pelo 
novalima.mg.gov.br.

A Prefeitura adiou a arrecadação 
do imposto, que normalmente 
iniciava-se no mês de abril, em função 
dos impactos econômicos causados 
pela pandemia do coronavírus. Além 
disso, está concedendo, até o mês de 
novembro de 2020, a postergação do 
pagamento do IPTU para pessoas que 
perderam seus empregos ou tiveram o 
salário reduzido, em virtude da crise.

Para solicitar o benefício, é preciso 
comparecer à sede da regional com a 
guia de IPTU, identidade e documento 
que comprove a perda ou redução 
salarial e preencher o requerimento 
para a concessão do mesmo.

Idosos que receberam a isenção 
do IPTU, em 2019, estão recebendo 

a documentação de isenção para 
2020, em casa. Já quem completou 
60 anos até 31 de dezembro de 2019 
deve procurar a regional 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.

SEGURANÇA

FAZENDA

Atuação da GCM ocorre todos os dias na Região Noroeste

Cidadãos podem tirar dúvidas na sede da Regional Noroeste

MAIORES DE 60 ANOS

Nos finais de semana, são 
feitas blitze em parques e serras da 
região, a fim de evitar aglomerações 

neste momento e orientar sobre 
a necessidade do uso correto de 
máscara. O grupamento da ambiental 

GCM, por sua vez, também atua 
diariamente na região.

ATUAÇÕES 
CONJUNTAS COM 
AS POLÍCIAS CIVIL 

E MILITAR

TIRE SUAS DÚVIDAS:

Além de rondas, 
ordenamento do trânsito e 
proteção aos prédios públicos, a 
Guarda Civil Municipal também 
participa de ações conjuntas 
com outras forças de segurança, 
como as polícias Civil e Militar. 
Assim que essas corporações 
acionam a GCM, os guardas 
prestam apoio prontamente às 
operações.

Na sede da Regional Noroeste (Rua Kenon, 95, Jardim Canadá), 
entre as 8h30 e as 16h30, o contribuinte pode 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. Mais informações: (31) 3581-1982 ou 3581-8523 /  
ipturegional@pnl.mg.gov.br / novalima.mg.gov.br.



11
20 DE JUNHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 4

CRAS NOROESTE ATENDE MAIS DE 5.000 FAMÍLIAS     
 Unidade garante acesso a serviços e benefícios da assistência social a famílias em vulnerabilidade

GOVERNO ATUA NA DIFUSÃO DA CULTURA 
JUNTO À COMUNIDADE     

 Mesmo com atividades presenciais interrompidas, aulas on-line e brincadeiras 
populares são estimuladas durante a pandemia

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) da Região 
Noroeste possui mais de 5.000 
famílias cadastradas. A presença 
do Cras no território tem uma 
importância fundamental na garantia 
de direitos e assistência às famílias 
mais fragilizadas. Nesse sentido, o 
equipamento público se encontra no 
Jardim Canadá, mas mantém duas 
equipes volantes, uma em Água 
Limpa e outra em Macacos, a fim de 
facilitar o acesso a pessoas dessas 
localidades.

No Cras, os cidadãos podem 
requerer benefícios diversos, como 
cesta básica, cesta de legumes, kit 
natalidade, auxílio funeral, segunda 
via de certidão de nascimento ou 
casamento e identidade, passe social, 
auxílio foto 3x4, auxílio mudança 
e auxílio migrante. Por mês, são 
distribuídas cerca de 150 cestas 
básicas e outras 150 cestas de 
legumes às famílias que enfrentam 
dificuldades para garantir o próprio 
sustento.

Além disso, no equipamento é 
possível acessar o cadastro único 
do Governo Federal, o Cad-Único, 
necessário para a inclusão em 
programas de transferência de renda 

como o Bolsa Família e o Vida Nova, 
concedido pela Prefeitura.

Por meio de seus serviços, esse 
equipamento público promove 
trabalho social com famílias de 
forma continuada, com a finalidade 
de prevenir a ruptura e fortalecer 
vínculos, contribuindo para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas 
atendidas.

Em parceira com as entidades 
Kairós e Quik, são ofertadas atividades 
que estimulam a convivência familiar 
e comunitária, como aulas de música 
e artesanato, grupos de convivência 
de idosos, artesanato, dentre outros. 
Durante o isolamento social, as 
atividades estão sendo realizdas on-
line.

O Centro de Atividades 
Comunitárias Jardim Canadá está 
retomando, de forma consciente, 
conforme orientações dos órgãos de 
saúde, a rotina de trabalho. Neste 
ano, antes do início da pandemia, 
foram disponibilizadas para a 

comunidade 20 oficinas, dentre elas, 
musicalização, danças, ioga, pinturas 
e capoeira. 

Devido ao isolamento social, as 
aulas presenciais ficaram suspensas. 
No entanto, outras ações foram 
realizadas, como as atividades on-

line do Projeto #sentimentosnopapel, 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef).

Para as crianças, são oferecidas 
brincadeiras populares pouco 
lembradas atualmente.

Outros projetos para videoaulas 

à distância são elaborados para a 
comunidade com atividades que 
vinham sendo desenvolvidas no 
espaço, como informática, confecção 
de caixas e desenhos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CULTURA

Cras passou a receber novos usuários afetados pela pandemia do coronavírus

Videoaulas à distância mantém alunos em atividade em suas casas
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ACOMPANHAMENTO 
SISTEMÁTICO A QUEM MAIS 
PRECISA

ATENDIMENTO 
DO CRAS

Desde o início da pandemia 
do coronavírus, o atendimento 
presencial foi reformulado para 
evitar aglomerações de pessoas e 
diminuir o risco de contágio pelo 

vírus. Atualmente, o Cras funciona 
das 9h às 16h, preferencialmente 
com agendamento: (31) 3581-3067 
/ 98835-1866.
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A população da Regional Noroeste será contemplada com algumas 
novidades, que serão implementadas em breve. São obras, melhorias e 
estruturas voltadas para a mobilidade urbana, segurança, entretenimento, 

esporte e lazer, com o objetivo de oferecer atendimento e serviços próximos 
da região, proporcionando mais qualidade de vida no dia a dia dos moradores.

ENTREGA DO ESPAÇO PRÓPRIO PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIO NO 
JARDIM CANADÁ
Esse local será disponibilizado à população até o início do próximo 
mês. Até então, os moradores da região não possuíam um espaço com 
estrutura adequada para realização de velórios, que eram feitos em 
lugares alternativos, como igrejas e associações.

INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ÁGUA LIMPA 
E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA QUATRO 
ELEMENTOS, NO JARDIM CANADÁ
Os equipamentos já foram adquiridos pelo Governo Municipal e serão 
instalados assim que a situação da pandemia do coronavírus for 
superada. 

AUMENTO DO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA REGIÃO
O objetivo é aumentar a presença de guardas na região, para atuarem na 
proteção dos prédios públicos, no trânsito e em outras ações.

INSTALAÇÃO DE BASE DA GUARDA MUNICIPAL COM OFERTA DE 
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E VISTORIAS DE VEÍCULOS 
Localizado na BR-356, s/n - Lagoa dos Ingleses, o terreno é de 
propriedade da Prefeitura e será cedido para criação da base. A estrutura 
será viabilizada com o apoio da Associação de Moradores do Alphaville.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA QUATRO ELEMENTOS E DA AVENIDA 
CANADÁ
Essas obras estão em fase de planejamento.

SEDE DA REGIONAL
Rua Kenon, 95, Jardim Canadá
Contatos: (31) 3542-2677 / regionalnoroeste@pnl.mg.gov.br
Atendimento externo: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 
13h às 16h30

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA
Conexão Profissional
Contatos: (31) 3581-3284

FAZENDA
Divisão de Rendas Imobiliárias
Contatos: (31) 3581-1982 / ipturegional@pnl.mg.gov.br
Outros contatos: (31) 3581-8523 / (31) 3581-1982 / cadastroregional@
pnl.mg.gov.br

Divisão de Rendas Mobiliárias
Contatos: (31) 3581-3057 / issqnregional@pnl.mg.gov.br
Outros contatos: (31) 3542-4501 / (31) 3541-3987 

MEIO AMBIENTE
Fiscalização
Contato: (31) 3541-8830

PLANEJAMENTO
Cartografia
Contato: (31) 3541-8830

Expansão Urbana
Contatos: (31) 3541-8962 / (31) 3581-3510 / (31) 3581-2136

CULTURA
Centro de Atividades Comunitárias Jardim 
Canadá
Rua Groelândia, 619, Jardim Canadá
Contatos: (31) 3541-8694 / 
ceacomjardimcanada@hotmail.com

DESENOLVIMENTO SOCIAL
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras)
Rua Heston, 50
Contatos: (31) 3581-3067 / 98835-1866

EDUCAÇÃO
Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha
Rua Caledônia, 120, Jardim Canadá
Conatos: (31) 3541-8974 / embenvinda.
educnl@gmail.com

Escola Municipal César Rodrigues
Alameda das Azaleias, Lote 8, Retiro do 
Rodeador
Contatos: (31) 3541-8516 / emcr.educnl@
gmail.com

Escola Municipal Rubem Costa Lima
Alameda das Quaresmeiras, 77, Parque Jardim 
Amanda
Contatos: (31) 3547-7470 / emrcl.educnl@
gmail.com

Centro de Educação Infantil Professor 
Cássio Magnani
Rua Yuri, 65, Jardim Canadá
Contatos: (31) 3581-3521/ ceipcm.educnl@
gmail.com

Centro de Educação Infantil Maria da 
Conceição Taveira Corrêa
Rua Alaska, 720, Jardim Canadá
Contatos: (31) 3541-9569 / ceimct.educnl@
gmail.com

SAÚDE
Complexo de Saúde do Jardim Canadá
Rua Vancouver, 225
Contato: (31) 3542-7566

 

UBS Água Limpa
Avenida dos Diplomatas, 40
Contato: (31) 98511-2017

UBS Jardim Canadá
Rua Dresden, 70
Contato: (31) 3581-3174

UBS São Sebastião das Águas Claras
Rua Dona Maria da Glória, s/nº
Contato: (31) 3547-7377

Unidade de Apoio Miguelão
Avenida das Azaleias s/nº
Contato: (31) 3541-4154

Unidade de Apoio Vale do Sol
Avenida Terra, nº 28
Contato: (31) 3547-7315

Zoonoses Unidade Jardim Canadá
Rua Milton, 82
Contatos: (31) 3547-4449 
zoonosesjardimcanada@yahoo.com

CIDADE

O QUE VEM POR AI

TELEFONES E E-MAILS ÚTEIS


