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ACIDADE

Governo Municipal executa dezenas 
de trabalhos, entre construções, 
ampliações, revitalizações e reformas 
nas áreas de educação, saúde, 
desenvolvimento social, trânsito, 
cultura, esporte e lazer; confira o 
material completo no Giro pelas Obras

Contribuinte que quitar dívidas 
com o município terá desconto 
de até 99%
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O cenário cultural nova-limense, mais 
uma vez, vem sendo bem movimentado nas 
plataformas digitais da Prefeitura com a segunda 
edição do Reverbera – Festival de Inverno da 
Escola Casa Aristides. O novo formato, em função 
da pandemia do coronavírus, tem atraído grande 
atenção do público e dos artistas locais nesta 
segunda quinzena de junho.

O Festival de Inverno da Escola Casa Aristides 
oferta uma programação intensa na área 

cultural com conteúdo interessante para inspirar 
os artistas e a sociedade durante o período de 
isolamento social, em formato virtual, pautado 
em parcerias e sem custos para o município.

Até o dia 30, todos estão convidados a 
participar de dezenas de cursos e aulas nas áreas 
de artes visuais, artes plásticas, música, literatura 
e gastronomia por canais de transmissão como 
YouTube, Facebook e Instagram. A idade mínima 
para participar das atividades é 12 anos.

SEGUNDA EDIÇÃO DO REVERBERA 
TERMINA NO DIA 30   

Festival de inverno da Escola Casa Aristides ocorre 
em formato virtual e conta com atividades diversificadas

NOVA LIMA 
EM OBRAS

Vivemos um momento singular da 
história, não somente do nosso município, 
mas de toda a humanidade. Os desafios 
trazidos pelo coronavírus são inúmeros, 
mas, mesmo em meio à pandemia do 
coronavírus, não medimos esforços para 
garantir, além da saúde, o desenvolvimento 
e progresso de Nova Lima.

Depois de colocarmos a casa em ordem 
ainda no início do governo, temos investido 
em um conjunto de obras que farão a 
diferença na vida das pessoas, dentre 
elas a duplicação da Rodovia MG-030, 
construção de escolas e da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Bairro Água Limpa, 
drenagem e esgotamento sanitário. Além 
disso, a recomposição asfáltica das vias da 
cidade está em andamento, assim como a 
ampliação de prédios públicos e revitalização 
de praças, que ficarão mais agradáveis para 
utilização plena por parte dos cidadãos após 
a pandemia.

Investimos também em outras diversas 
obras que já foram entregues à população. 
Algumas delas, inclusive, têm feito a 
diferença na vida das pessoas, como o 
Complexo de Saúde e o Ginásio Poliesportivo 
do Jardim Canadá, o Centro de Educação 
Infantil Maria da Conceição Taveira Corrêa, 
no mesmo bairro; e, neste ano, a UBS do 
Bairro Cristais, cuja reforma ficou parada 
durante anos, mas foi retomada e concluída 
em nosso governo.

São dezenas de obras nas mais 
diferentes áreas que, há cerca de cinco 
anos, não podiam ser previstas. E sempre 
é importante lembrar: sem a dedicação e o 
empenho dos servidores municipais e nosso 
esforço de ajustar as contas públicas esse 
cenário não seria possível.

CULTURAEDITORIAL

INVESTIMOS TAMBÉM EM 
OUTRAS DIVERSAS OBRAS 
QUE JÁ FORAM ENTREGUES 
À POPULAÇÃO E TÊM FEITO 
A DIFERENÇA NA VIDA DAS 
PESSOAS
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DÁ UM LIKE!

Programação conta com cursos on-line e videoaulas
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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.

PARCEIROS

FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

O festival tem o apoio 
da Unicesumar, Grupo de 
Teatro Rotunda Quartelada, 
Espaço de Yoga Marjari, 
Grupo de Dança Primeiro 
Ato, Associação dos 
Artesãos - Artes da Terra, 
Designlândia - escritório de 
design, Emater-MG, Quinta 
Parede Brasil Companhia 
de Teatro, Taíra Maciel 
Moda e Imagem, Rodrigo 
Gomes Criação Criativa, 
Flux Produções Artísticas, 
Juliarte e Junio Shock.

Desde o último dia 22, os usuários podem agendar 
atendimento, de segunda a sexta-feira, das 13h às 
17h, para empréstimo, cadastro do leitor e devolução 
de livros pelo telefone (31) 3541-4395. Dentre as 
determinações do protocolo de atendimento estão o 
uso obrigatório de máscara e o controle na entrada. 
A Biblioteca Municipal funciona provisoriamente na 
Rua Chalmers, 415, Retiro.
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Reformular a educação foi um dos grandes 
compromissos que a Gestão Municipal assumiu 
com os nova-limenses. Um intenso processo de 
reestruturação pedagógica, investimentos na 
capacitação dos profissionais da área, retomada do 
programa Escola em Tempo Integral, organização 
estrutural das unidades de ensino, qualificação da 
merenda escolar, municipalização da Escola George 
Chalmers, dentre outras iniciativas, fizeram com 
que Nova Lima colhesse frutos muito significativos 
refletidos no crescimento do desempenho escolar 
dos estudantes.

Segundo o último levantamento realizado, 98% 
dos alunos do 3º ano da rede municipal de ensino 
estão fluentes na leitura, dado bastante diferente da 
avaliação, realizada em 2017, no início do governo, 
quando nem a metade dos estudantes desta série 
(49%) estava alfabetizada.  Com a nova metodologia 
de ensino, o atual índice de leitores fluentes mais 
que dobrou. No total, 93% dos alunos do 1º ano, 
formados em 2019, já sabiam ler e escrever.

Além da eficiência quanto à alfabetização, 
a proficiência nas disciplinas de português e 
matemática de alunos participantes do programa 
Escola em Tempo Integral também mereceu 

Ainda em junho, um aplicativo será utilizado 
pela rede municipal de ensino de Nova Lima 
para facilitar o acompanhamento à ação 
Estudando em Família. A ferramenta Dayway foi 
customizada pela empresa Falconi, que presta 
consultoria em educação para a Prefeitura, para 
atender à demanda de acompanhamento do 
teletrabalho. Ela será utilizada pelos diretores 
que irão inserir os dados referentes aos blocos 
de atividades disponibilizados para os alunos.  

A partir do aplicativo, será possível filtrar 
informações como percentual de entrega das 
apostilas, de realização dos blocos por disciplina, 
dentre outros. Facilitará também a possibilidade 
de ajustes das ações de unidades escolares que, 
porventura, estiverem enfrentando dificuldades 
em promover a ação de escolarização à distância.

Os profissionais da Secretaria de Educação 
e os diretores passarão por capacitações para 
garantir a utilização correta da ferramenta.

EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO É MARCA DE NOVA LIMA      
 Alto desempenho escolar dos alunos comprova política pública assertiva na área

PREFEITURA DISPONIBILIZA 
APLICATIVO PARA APERFEIÇOAR 

O ACOMPANHAMENTO DO 
DESEMPENHO DOS ESTUDANTES      

 Ferramenta Dayway trará indicadores da ação Estudando 
em Família durante a pandemia

EDUCAÇÃO

Avanços na educação são comprovados pelo desempenho dos alunos da rede municipal

Aplicativo será usado por diretores e profissionais da 
Secretaria de Educação
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Fotos produzidas antes da pandemia
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RESULTADOS EXPRESSIVOS destaque em todas as escolas analisadas por 
uma avaliação realizada em 2019. Na ocasião, 
três escolas atingiram um desempenho de mais 
de 95% de acertos em matemática. Já em língua 
portuguesa, sete escolas obtiveram resultados 
superiores a 90%.
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NOVA LIMA PROMOVE COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL AO LONGO DO ANO     

 Por meio da articulação em rede e da oferta de serviços voltados 
a crianças e adolescentes, cidade busca superar violação de direitos

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO DURANTE A PANDEMIA     

 Isolamento social aumenta exposição de pessoas com mais de 60 anos a agressões

Conforme a legislação brasileira, o 
trabalho infantil é proibido até os 14 anos 
de idade. Na faixa etária de 15 e 16 anos, 
os jovens podem ser inseridos em cursos 
profissionalizantes na condição de aprendiz 
e, a partir de 17 anos, no trabalho protegido, 
resguardada uma série de cuidados previstos 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Atenta a isso, a Prefeitura tem somado 
esforços de diferentes políticas setoriais 
para a promoção de crianças e adolescentes, 
ofertando atividades em parceria com 
instituições que executam o serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos 
referenciados nos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), a partir do 
investimento em programas como a Escola 
em Tempo Integral e com uma atuação 
sistemática da Coordenadoria da Criança 
e do Adolescente, órgão que promove 

articulação da rede. Durante a pandemia, 
alguns serviços ocorrem de maneira virtual.

A partir da identificação dessa violação 
de direitos, os Conselhos Tutelares deverão 
notificar a família e encaminhar para 
acompanhamento do Centros de Referência 
Especializado da Assistência Social (Creas), 
visando a superação dessa violência. Em 
caso de reincidência, o Ministério Público é 
comunicado.

Em todo o mundo, mais de 150 milhões 
de crianças têm sua mão de obra explorada 
por terceiros ou para ajudar no sustento 
da família. Estudos apontam que trabalhar 
antes da hora acarreta inúmeros prejuízos 
como o abandono escolar e a exposição a 
diversas formas de violência.

O Brasil registra uma triste 
marca de altos índices de violência 
contra as pessoas acima de 60 
anos. Em 2018, o Disque 100, canal 
de denúncia contra violações dos 
direitos humanos, recebeu 37.454 
notificações de violências cometidas 

contra idosos. No total, 85,6% das 
agressões ocorreram dentro de 
casa, cometidas, sobretudo, por 
filhos (52,9%) e netos (7,8%). A 
preocupação com essa situação 
aumenta durante a pandemia e o 
isolamento social.

A data de 15 de junho marcou 
o Dia Mundial de Conscientização 
da Violência Contra a Pessoa Idosa, 
que traz uma importante reflexão, 
sobretudo nos tempos atuais, 
quando idosos ficam mais expostos 
a agressões.

Para enfrentar a violência, é 
preciso que toda a sociedade esteja 
atenta, denunciando esse crime ao 
Disque 100, de forma gratuita e 
sigilosa, ou ao Conselho Municipal 
do Idoso, por meio do telefone: 
(31) 3542-5531.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Para marcar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho), o 
Circo de Todo Mundoe a Quic, entidades parceiras da Prefeitura na oferta de 
serviços de convivência para crianças e adolescentes, realizaram uma live no 

Instagram para refletir sobre o tema no contexto da pandemia
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NÃO SE ENROLE AO COMPRAR 
COM CARTÃO DE CRÉDITO

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

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

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

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

Muitos consumidores desconhecem que, ao 
efetuarem o pagamento mínimo do cartão de 
crédito, estão financiando todo o saldo devedor. 
Sendo assim, o total da dívida aumenta 
significativamente. Devido ao fato de os juros 
e as taxas serem exorbitantes, o consumidor 
arca com um grande prejuízo. 
Para ter saúde financeira na hora de usar o 
cartão de crédito:
• Realize um acordo com a financiadora e quite 
o débito total em parcelas com datas pré-
estabelecidas
• Confira se estão corretos o valor e a forma de 

pagamento escolhidos  
• Guarde sempre o comprovante de pagamento 
e a nota fiscal da compra
• A senha é secreta, pessoal, intransferível e 
nunca deve ser repassada a terceiros
• Independentemente se sua fatura do cartão 
de crédito chegar em sua casa dentro da data 
de vencimento, você deverá quitá-la no prazo 
estabelecido. Nesse caso, a administradora 
do cartão deve ser contatada para verificar 
a maneira de efetuar o pagamento e evitar a 
incidência de juros.

IMPACTOS E PREJUÍZOS
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PREFEITURA REALIZA CAMPANHA DO AGASALHO 2020    
 Doe e contribua para aquecer pessoas em situação de extrema vulnerabilidade

Com a chegada do inverno e a queda das 
temperaturas, pessoas em situação de rua tornam-
se ainda mais vulneráveis, estando mais expostas 
ao frio e a doenças comuns nessa época do ano. 
A fim de contribuir para a proteção desses 
cidadãos e de outras pessoas que também estejam 
em situação de fragilidade social, a Prefeitura 

promove, em parceria com a entidade Adra, a 
Campanha do Agasalho.

O objetivo da iniciativa é arrecadar doações 
de agasalhos, blusas de frio, calças, meias, 
gorros e cobertores, em bom estado, contando 
com a solidariedade da população nova-limense. 
As doações, que serão repassadas ao público 

atendido pelo Espaço Cidadania, também podem 
ser feitas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, nas unidades do Cras (localizadas nos 
bairros Cruzeiro, Honório Bicalho, Jardim Canadá 
e Centro) e no Creas (Retiro).

A Fundação de Atendimento Especializado 
de Nova Lima (Faenol) recebeu, neste mês, 
dois Furgões Master Renault adaptados para 
transportar até oito passageiros, sendo três 
cadeirantes. Os automóveis garantirão acesso 
ao tratamento a pacientes com dificuldades 
de locomoção. Eles foram concedidos pelo 
Ministério da Saúde, a partir da ampliação 
dos serviços do Centro Especializado em 
Reabilitação (CER III), habilitado para atender 
pessoas com deficiência auditiva, física e 
intelectual. 

Além disso, uma sala da instituição 
está sendo equipada para a realização do 
tratamento Therasuit, método intensivo 
e individualizado que visa o ganho de 
força em pacientes com paralisia cerebral, 
dentre outras deficiências, e que possui alta 
eficiência no atendimento.

É importante ressaltar que a Prefeitura 
destina mais de R$ 3,6 milhões por ano à 
Faenol, que atende cerca de 600 pessoas a 
cada mês. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SAÚDE

ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO DE PONTA  
A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AVANÇAM    

 Faenol recebe veículos adaptados para transporte de pacientes 
e equipa sala para realização de terapia Therasuit

Iniciativa visa arrecadar doações de agasalhos, blusas de frio, calças, meias, gorros e cobertores em bom estado

Automóveis adaptados garantirão conforto e segurança dos pacientes para chegarem ao tratamento
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PONTOS DE COLETA:

CRAS CRUZEIRO 
(Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, 320, 
Cascalho) 

CRAS NOROESTE 
(Rua Heston, 50, Jardim Canadá) 

CRAS NORDESTE 
(Rua São João, 165, Honório Bicalho) 

CRAS CENTRO 
(Rua Domingos Rodrigues, 199, Centro) 

ESPAÇO CIDADANIA 
(Rua José Wanderley, 42, Centro) 

Creas (Rua Dr. Cássio Magnani, 525, 
Retiro)
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CIDADE PASSA A TESTAR 100% DOS CASOS 
NOTIFICADOS DE COVID-19 E SE TORNA EXEMPLO     

 Notificações realizadas no início da pandemia também estão sendo averiguadas

A partir dos testes rápidos doados pela 
Vale e repassados pelo Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes, além dos PCRs adquiridos pelo 
município, a Prefeitura passou a testar todos os 
casos suspeitos de coronavírus em Nova Lima. 

O Governo Municipal continua avançando para 
aprimorar as ações de combate à pandemia de 
Covid-19 no município. Prova disso é a ação de 
testagem de pessoas que foram atendidas com 
sintomas da doença na rede municipal de saúde, 
em data anterior ao dia 31 de maio, que ainda 
não tinham passado pela verificação sobre o 
contato com o vírus. A ação ocorre nas UBSs e na 
Policlínica Municipal.

A iniciativa pretende traçar um panorama 
mais preciso da doença na cidade e orientar 
políticas públicas que contribuam para o controle 
do coronavírus e para a retomada de setores que 
permanecem suspensos. Até o dia 26 de junho, 
praticamente 75% de todos os casos notificados 
até o momento  já tinham sido testados.

Nesse sentido, Nova Lima assume um papel 
de destaque em relação a outros municípios e 
também ao Brasil, uma vez que o país tem sido 
apontado como um dos que menos realiza testes 
no mundo.

SAÚDE
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Aumento da testagem ajuda a traçar panorama mais preciso da doença
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Trecho entre a altura do Bairro Chácara Bom Retiro e o trevo da máquina, 
na Avenida Presidente Kennedy, ficará mais seguro nos dois sentidos da via

GOVERNO INVESTE R$ 21,3 MILHÕES 
NA DUPLICAÇÃO DA MG-030

Iniciadas na segunda quinzena 
do mês de março, as obras de 
duplicação da MG-030 seguem a 
todo vapor. No momento, estão em 
execução serviços de terraplenagem, 
obras de drenagem pluvial, serviços 
de topografia, construção de muros 
de contenção e cerca de vedação na 

faixa de domínio no trecho entre a 
ponte sobre o Ribeirão dos Cristais e 
o Quintas do Sol.

A duplicação é feita em parte do 
trecho municipalizado (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 Avenida Presidente 
Kennedy), totalizando 4,2 km. No 
total, serão investidos R$ 21,3 
milhões. A previsão é de que os 
trabalhos sejam concluídos até o 
final do ano.

Vale ressaltar a importância 

dessa obra para Nova Lima e região, 
já que a rodovia também liga Raposos 
e Rio Acima a Belo Horizonte.

Motoristas devem evitar o trecho 
e passar pelo centro da cidade devido 
às retenções no trânsito.
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GIRO PELAS OBRAS

Obras de duplicação da MG-030: mais segurança e conforto para os cidadãos

Prefeitura executa obra de contenção no Estância Serrana

As obras de contenção de um 
talude que desmoronou durante o 
período chuvoso, na MG-030, próximo 
à entrada do Bairro Parque Aurilândia 
estão em andamento. A contenção 

terá 30 metros no nível superior e, 
no inferior, 48 metros de extensão. 
Motoristas devem ficar atentos ao 
trânsito que funciona no sistema pare 
e siga.

A Prefeitura realiza obras de contenções nas ruas 
Bem Te Vi (Estância Serrana) e Professor Aldo Zanini, 
mais conhecida como Banqueta do Rego Grande, na 
altura do Bairro Alvorada, próximo à Escola Estadual 
João Felipe da Rocha (Polivalente). O serviço também 
será realizado na Rua Dr. Lunds (Região do José de 
Almeida), além da Alameda Carlos Drummond de 
Andrade (Quintas II).

OBRA DE CONTENÇÃO 
NA RODOVIA 

OUTRAS 
CONTENÇÕES 
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Para garantir mais segurança a motoristas 
e pedestres, vias dos bairros Fazenda do Benito, 
Nossa Senhora de Fátima e Oswaldo Barbosa 
Pena receberam recapeamento para melhorar 
as condições da pista e dar mais segurança e 
motoristas e pedestres.

No Oswaldo Barbosa Pena II, os serviços foram 
executados nas ruas Iolanda Ragonezi Lopes, 
Vereador Elias Abalém e Gerson Luís Perdigão. 
Já no Nossa Senhora de Fátima, as ruas Jaguari 
e Uberaba foram contempladas; enquanto no 
Fazenda do Benito, a Rua Poços de Caldas, entre 
a Rua Uberaba e Avenida Benedito Alves Nazareth, 
recebeu o serviço.

Já a operação tapa-buracos foi realizada neste 
ano em vias de 17 localidades para recompor o 
asfalto que se deteriorou em função de chuvas ou 
porque passou por manutenção de esgoto: Santa 
Rita, Ouro Velho Mansões, Vila da Serra, Vale do 
Sereno, Vila Castela, Jardim de Petrópolis, Bosque 
do Jambreiro, Honório Bicalho, Retiro, Estrada de 
Macacos, Jardim Serrano, Jardim Canadá, Vale do 
Sol, Oswaldo Barbosa Pena, Nova Suíça, Matadouro 
e Centro.

RECAPEAMENTO E OPERAÇÃO TAPA-BURACOS 
SÃO EXECUTADOS EM VIAS DE VÁRIOS BAIRROS     
 Pistas, que apresentavam irregularidades, passam a oferecer melhores condições de tráfego

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS

GIRO PELAS OBRAS

Recapeamento melhorou vias do Bairro Oswaldo Barbosa Pena II

Está sendo construída uma passagem de 
pedestres, que liga o Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena II ao ponto de ônibus no trevo, na MG-030, 
(próximo ao Hortifruti Oba e Supermercado BH). A 
obra é uma reivindicação dos moradores, já que, 
atualmente, a travessia é feita por um caminho 
irregular e a passagem fica comprometida, 
principalmente em períodos de chuva.

Atualmente, estão sendo feitos a preparação para receber 
o piso da quadra e o acabamento. O espaço tem capacidade 
para receber mais de 1.200 pessoas e contará com quadra 
com padrões oficiais para a prática de futsal, vôlei, basquete 
e handebol. O ginásio será totalmente coberto e contará com 
banheiros, vestiários e áreas para bilheteria e lanchonete. 
No entorno, será construída uma pista para a prática de 
corrida e caminhada, além de um espaço de convivência. O 
investimento da obra é superior a R$ 2 milhões.

PEDESTRES TERÃO 
ACESSO DO OSWALDO 
BARBOSA PENA II AO 
TREVO DA MG-030

GINÁSIO DO OSWALDO 
BARBOSA PENA II PODERÁ 
RECEBER MAIS DE 1.200 
PESSOAS 
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Os alagamentos após chuvas eram constantes 
e causavam transtornos, mas agora as condições 
do Bairro Nossa Senhora de Fátima estão melhores. 
Isso porque a Administração Municipal investe 
cerca de R$ 8 milhões para executar projeto de 
prolongamento da Rua Uberaba (Nossa Senhora de 
Fátima) até a Rua Benedito Alves Nazareth (Bela 
Fama), com implantação do sistema de drenagem 
pluvial e de esgotamento sanitário.

Essa obra vai melhorar as condições de drenagem 
e, principalmente, o acesso dos moradores às suas 
residências. Todo o serviço de drenagem pluvial, 

esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica 
já foi concluído. A obra já está em fase final e, 
neste momento, ocorre a instalação de meios-fios e 
confecção de sarjetas.

As obras de drenagem pluvial e os serviços de 
urbanização, com a recomposição de meios-fios, 
sarjetas e passeios, já foram concluídos nas ruas 
José de Oliveira, Rio Doce, Rio Comprido e Poços 
de Caldas. 

Já a Rua Uberaba recebeu melhorias na 
drenagem pluvial urbana (aumento da capacidade 
de captação de água, com substituição de manilhas) 
e recapeamento asfáltico.

Na Rua Rio Tietê, a Prefeitura construiu 
drenagem pluvial e passeios, substituiu meios-
fios e executou a pavimentação asfáltica. Na Rua 
Rio Doce, por sua vez, foi feita a drenagem pluvial 
urbana, recomposição de passeios, substituição 
do pavimento asfáltico e da rede de esgoto e 
construção de sarjetas.

PREFEITURA INVESTE CERCA DE R$ 8 MILHÕES 
NO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E BELA FAMA     

 Obras de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação vão 
proporcionar mais qualidade de vida para moradores

MELHORIAS

GIRO PELAS OBRAS

Uma nova via de ligação foi criada entre os dois bairros

O terreno que receberá o futuro Centro de Treinamento Municipal, em Honório 
Bicalho, está passando pelos processos de terraplanagem, contenção de encostas, 
drenagem e gramado. No local, serão instalados campos de futebol.  A obra 
do prédio – onde serão feitos os alojamentos para atletas das categorias de 
base, área para fisioterapia, hidroginástica, centro administrativo, refeitório e 
cozinha industrial – aguarda liberação de verba da Caixa Econômica Federal. 
O investimento total é de cerca de R$ 8,3 milhões, sendo R$ 3,8 milhões da 
Prefeitura e o restante oriundo de emenda parlamentar.

A EM Martha Drummond Fonseca terá o refeitório ampliado e mais oito salas 
de aula, sendo quatro no andar inferior e quatro no andar superior. Banheiros 
acessíveis serão criados nos dois pavimentos e uma plataforma elevatória será 
colocada. O valor da obra é avaliado em R$ 900 mil aproximadamente. Já no 
Caic, o Governo Municipal investe na construção de refeitório, cozinha e quatro 
novas salas de aula, todas com banheiros infantis, criando mais de 100 vagas. 
A segunda colocada na licitação será chamada para concluir os trabalhos e, se 
não aceitar, haverá novo processo licitatório.

OBRA DO CENTRO DE TREINAMENTO 
MUNICIPAL RECEBE GRAMADO 
E OUTRAS INTERVENÇÕES 

AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
ÁUREA LIMA TAVEIRA (CAIC) 
E MARTHA DRUMMOND FONSECA
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GIRO PELAS OBRAS

Os idosos terão um espaço mais confortável 
e seguro para as atividades. O imóvel do antigo 
Ginásio do Villa Nova está em reforma para 
atendê-los. Serão dois pavimentos com elevador 
acessível, além de salão de festas, três novos 
vestiários (masculino, feminino e para pessoas com 
necessidades especiais) e piscina adaptada para 
a prática de hidroginástica. Na área externa, será 
criado um espaço sombreado para descanso com 
uma estrutura de pérgola e bancos.

A obra está em fase de fundação da estrutura 
com acomodações modernas e seguras. A Prefeitura 
investe cerca de R$ 2 milhões na construção do 
Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

 
A quadra, que apresentava problemas estruturais no 
piso e na parede, foi repaginada para proporcionar 

mais segurança e conforto aos esportistas. Os 
trabalhos estão em fase de acabamento, com a 
instalação de piso e serviços de pintura.

O projeto contemplou a reforma dos vestiários 
e da cobertura do ginásio. Dentre as intervenções 
realizadas, também está a troca de todo o piso da 
quadra por uma manta vinílica esportiva, utilizada 
em quadras para competições oficiais e que possui 
padrão de qualidade olímpico. O investimento total 
é superior a R$ 840 mil.

GINÁSIO POLIESPORTIVO 
MUNICIPAL

Prédio com dois pavimentos trará mais conforto para as atividades dos idosos

GOVERNO MUNICIPAL CONSTRÓI CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DA PESSOA IDOSA E REVITALIZA GINÁSIO POLIESPORTIVO     

 Nova-limenses contarão com um espaço amplo e seguro para atividades; 
piso da quadra terá padrão de qualidade olímpico

A UBS Mingu foi ampliada e reformulada e conta com 
mais consultórios, sala de vacinas, recepção mais confortável 
e amplos espaços para atendimentos diversos. Foram feitas 
algumas modificações na praça ao lado para possibilitar a 
ampliação da unidade, como a instalação de novos postes 
de iluminação e guarda-corpos, além de melhorias no piso 
de acesso à UBS. Atualmente, estão sendo feitas adequações 
na área externa. A obra tem investimento de cerca de  
R$ 450 mil. 

Com um investimento de aproximadamente R$ 380 mil, o projeto 
prevê a reforma da UBS com acréscimo de área construída, passando 
de 57 m² para 137m², a fim de atender à demanda crescente do 
bairro. O local contará com uma recepção maior, com espaço para 
cadeiras de espera, banheiros masculino, feminino e outro próprio 
para pessoas com mobilidade reduzida, além de sala de curativos e 
quatro consultórios, sendo um odontológico com escovário.

AMPLIAÇÃO DA UBS DO MINGU 
SERÁ CONCLUÍDA NO PRÓXIMO 
MÊS

UBS DO GALO RECEBERÁ 
USUÁRIOS COM MAIS 
COMODIDADE
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GIRO PELAS OBRAS

Seis praças passam por reformas com um 
investimento na faixa de R$ 3 milhões. Com 
projetos modernos, que incluem instalação de 
novos bancos, lixeiras e bebedouros; criação de 
canteiros ajardinados e iluminação de LED, esses 
espaços foram projetados para a boa convivência 

e uso das famílias, jovens e crianças; os serviços 
seguem em fase final.

A revitalização dá nova aparência para a cidade 
e tem importância social, educativa, além de 
contribuir para o bem-estar, pois são locais onde 
as pessoas poderão relaxar, planejar encontros ou 

praticar atividades físicas após a pandemia.
As praças são responsáveis pela presença da 

vegetação nos centros urbanos, proporcionando 
sombra e proteção para descanso e sensação de 
relaxamento.

PRAÇAS SÃO REVITALIZADAS COM PROJETOS MODERNOS     
 Espaços agradáveis para o convívio das famílias e dos amigos serão criados; serviços seguem em fase final

No cruzamento da Rua Benedito 
Valadares com a Avenida José Bernardo 
de Barros, haverá um painel grafite, 
canteiros ajardinados e novos bancos.

A obra privilegia canteiros 
ajardinados, diversas áreas de convívio, 
espaço destinado a eventos para a 
população local, área de parquinho 
para diversão das crianças, além de 
espaço  para a prática de esportes com 
a implantação da academia ao ar livre e 
pista de cooper.

O conjunto da Praça do Mineiro 
também está sendo revitalizado, a fim de 
oferecer espaços para atividades de lazer 
e descanso, com bancos, bebedouros, 
nova iluminação em LED e paisagismo, 
considerando a manutenção da árvore 
centenária existente no local.

A praça integra as ruas Santa Cruz com a 
Aníbal Morais Quintão, por meio de escadas 
e espaços de convivência. O paisagismo 
garantirá a harmonização com as árvores 

existentes. Assim como as outras, essa 
praça contará com nova iluminação de LED, 
novos bancos e reforma do piso, além de 
um espelho d´agua.

Na Rua Madre Tereza (Centro), o 
fluxo de carros foi retirado da praça, 
para proporcionar maior segurança aos 
usuários sem interferir no número de 
vagas de estacionamento. A praça será 
completamente revitalizada incluindo a 
implantação de uma fonte e espaços de 
descanso e lazer.

A Praça do Bicame está sendo 
reurbanizada com o objetivo de 
ressignificar o espaço e atrair pedestres, 
com a implantação de bancos, canteiros 
ajardinados, recuo para ônibus para dar 
maior segurança aos usuários e uma 
nova iluminação em LED, valorizando o 
aqueduto, elemento cultural importante 
da cidade.

LARGO DO BONFIM

PRAÇA AGOSTINHO 
DE MELO (HONÓRIO 
BICALHO)

PRAÇA DO 
MINEIRO

PRAÇA CORONEL ARISTIDES

PRAÇA DO SENAI

PRAÇA DO BICAME
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GIRO PELAS OBRAS

O novo anexo da Prefeitura está 
sendo construído com o objetivo de 
criar uma estrutura capaz de receber a 
sede de algumas secretarias, além de 
aumentar a capacidade de atendimento 

ao público e oferecer mais conforto para 
os servidores e cidadãos. Atualmente, 
estão sendo feitas a fundação e a 
primeira laje. A obra tem investimento 
de cerca de R$ 9 milhões.

Estão sendo realizadas pinturas 
interna e externa do prédio, manutenção 
das portas acústicas e metálicas, 
substituição de carpetes e de todas as 
cortinas do palco, troca das luminárias 
externas e internas, reforma da 
mecanização cênica e instalação do 
guarda-corpo nos camarotes e balcão, 

além de pintura de todas as portas de 
madeira e esquadrias das janelas, troca 
de mobiliário e adequações de prevenção 
e combate a incêndio. Parte das obras 
está sendo realizada com recursos do 
governo federal (R$ 449.058,17) e o 
restante será custeado pela Prefeitura 
(cerca de R$ 1 milhão).

Situada na Rua Santa Cruz, o antigo 
Centro Ideal proporcionará economia 
aos cofres públicos com aluguel e 
mais conforto para os servidores e 
contribuintes. A reforma e readequação 
da obra preveem a colocação de um 
elevador com acesso aos três pavimentos 

para atender pessoas com necessidades 
especiais. Toda a infraestrutura e partes 
elétrica e hidráulica estão concluídas. A 
obra, que está na fase de acabamento 
interno, recebe um investimento superior a 
R$ 3 milhões.

O imóvel, que foi desapro-priado 
para homenagear a artista plástica 
nova-limense Sara Ávila, passa 
por intervenções que resgatam 
suas particularidades e não 
comprometem a arquitetura original.  

Para garantir a acessibilidade, 
será providenciada a instalação de 
um elevador, que servirá também 
ao prédio da Biblioteca Pública.  
A obra tem investimento de  
aproximadamente R$ 360 mil.

O prédio, que abriga a Biblioteca 
Pública Municipal Anésia de Matos 
Guimarães, passa por obras de 
restauração que garantirão as 
características da sua arquitetura 
original. Serviços como a preparação de 
paredes, reboco, instalações hidráulicas, 
construção do anexo para abrigar o acervo 

e o novo acesso estão sendo realizados 
paralelamente à execução da cortina de 
contenção do muro; para os próximos 
dias, estão previstos o assentamento 
de pisos e a instalação de forros de 
gesso. A obra tem investimento de 
mais de R$ 1 milhão.

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO 
DA PREFEITURA FOI INICIADA

REVITALIZAÇÃO COMPLETA DO TEATRO 
MUNICIPAL ESTÁ EM FASE FINAL

NOVA SEDE DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBRAS DO MEMORIAL SARA ÁVILA 
SEGUEM EM ANDAMENTO

MAIS DA METADE DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTÁ CONCLUÍDA
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GIRO PELAS OBRAS

A escola atenderá cerca de 300 estudantes, do 1º 
ao 5º ano, do ensino fundamental. Atualmente, estão 
em andamento a construção de passeios, fossa séptica, 
colocação de gramado, serviços de instalação elétrica, 
pintura, sistemas de gás e combate a incêndios. Na parte 
interna, seguem os serviços de colocação de rodapé e 
acessórios, cerâmica, instalação elétrica e pintura. A obra 
tem investimento de mais de R$ 1,6 milhão.

As obras da unidade seguem em 
andamento. Na área externa estão 
sendo executados cerâmica e textura 
nas fachadas, piso de acesso à entrada 
e muro; instalação de fossa séptica e 
colocação de cobertura (policarbonato), 

além de serviços de jardinagem. Já 
na área interna estão sendo feitos o 
assentamento de piso, serviços de pintura, 
elétrica e instalação de portas, janelas e 
acessórios. A obra tem investimento de 
quase R$ 900 mil.

Também no Água Limpa, as obras da escola, que integra o 
Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), estão em fase 
inicial e, atualmente, recebem o trabalho de terraplenagem. A 
fundação será iniciada nos próximos dias. O valor do investimento 
é de quase R$ 2 milhões.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
DO ÁGUA LIMPA QUASE 
PRONTA

UBS DO ÁGUA LIMPA JÁ ESTÁ NA FASE 
FINAL DAS OBRAS

ESCOLA PROINFÂNCIA DO BAIRRO 
ATENDERÁ CRIANÇAS DE 0 A 5 
ANOS E 11 MESES

O QUE VEM POR AÍ
Mesmo com todos esses trabalhos concluídos ou 

em andamento, a Administração Municipal prepara 
mais um conjunto de obras que serão iniciadas no 
segundo semestre de 2020. Entre as próximas ações, 

estão ampliação de escolas, construção de novas 
unidades básicas de saúde, instalação de coberturas 
de quadras poliesportivas e obras de saneamento 
básico. Confira:

• Ampliação da Escola Municipal David Finlay
• Ampliação e revitalização da UBS do Cabeceiras
• Área de Lazer no Oswaldo Barbosa Pena (no 

lugar do Pátio de Apreensão de Veículos)
• Cobertura de quadras municipais
• Contenção na Rua Odilon Rodrigues de Brito 

(Cabeceiras) 
• Nova Delegacia Regional de Polícia Civil
• Nova quadra da Escola Municipal Harold Jones
• Nova quadra da Escola Municipal José Brasil 

Dias
• Nova quadra da Escola Municipal Cristiano 

Machado 
• Nova quadra poliesportiva do Água Limpa
• Nova quadra Vila São José (Travessa Jonas 

Nazaré Santiago)
• Nova UBS do Oswaldo Barbosa Pena II (Caic)
• Nova UBS do Retiro e sede do Cemais
• Nova UBS do Santa Rita
• Pavimentação da estrada MG-437 (Nova Lima/

Sabará)

• Reforma do Poliesportivo Cristais
• Revitalização da Policlínica (com a UBS 

Rosário)
• Revitalização da Praça Bernardino de Lima
• Revitalização da Praça Maria Alves Leocádio 

(Honório Bicalho)
• Revitalização da Praça Quatro Elementos 

(Jardim Canadá)
• Revitalização da praça ao lado da Escola 

Municipal Dona Antonieta Dias de Souza 
(Cristais)

• Revitalização do Ziguezague Pequeno
• Revitalização do Ziguezague Grande
• Construção do Teatro de Arena do Centro de 

Educação Ambiental
• Saneamento Básico no José de Almeida – ETE
• Urbanização da Avenida Canadá (Jardim 

Canadá)
• Urbanização do Espaço Cultural
• Via de ligação (entre a Rua Abel Saturnino de 

Melo e a Praça do Mineiro)
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UBS DO CRISTAIS

CEMITÉRIO PARQUE

PENSÃO RETIRO

COMPLEXO DE SAÚDE DO 
JARDIM CANADÁ

AMPLIAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DA E.M. VERA 

WANDERLEY DIAS (MINGU)

DRENAGENS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

GIRO PELAS OBRAS

Preparado para garantir conforto e 
comodidade aos usuários e funcionários, 
o novo equipamento cumpre todas 
as recomendações do Ministério da 
Saúde e ocupa uma área construída de 
mais de 700 m², com capacidade para 
atender as 7 mil pessoas cadastradas 
na unidade.

A reforma e a ampliação foram 
concluídas em fevereiro deste ano 
e contaram com readequação de 
todo o espaço físico, instalação de ar 
condicionado e reforço nas estruturas. 
Os velórios, que foram ampliados 
para cinco, receberam cobertura 
termoacústica e a área de circulação 
conta agora com cobertura formadas 
por telhas translúcidas. Além disso, 
ocorreram ampliação de banheiros e 
adequações para acessibilidade.

Situado no Bicame, o tradicional 
imóvel, considerado um ícone da 
arquitetura nova-limense, recebeu 
adequações para se tornar a sede da 
Secretaria Municipal de Educação. A 
edificação possui 23 salas, além da 
Biblioteca do Educador, estacionamento 
e salas de reunião e de atendimento ao 
público.

Após oito anos de espera, a Região 
Noroeste recebeu o Complexo de Saúde 
do Jardim Canadá, que conta com um 
setor de Pronto Atendimento (PA) e uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), numa 
área construída de 1.757,66 m². No 
total, R$ 4,6 milhões foram investidos 
pela Prefeitura e Vale; em um ano, 
foram mais de 20 mil atendimentos no 
PA e um aumento de 35,5% na UBS.

As obras, iniciadas em dezembro 
de 2016 e concluídas após um ano, 
receberam investimento de quase R$ 2 
milhões. Dentre os serviços executados 
estão a criação da nova área de 
serviço com lavanderia e depósitos, 
implantação do novo parquinho, 
reforma e ampliação da cozinha, 
pintura externa e revitalização da 
quadra.

O Governo Municipal também 
concluiu a execução de obras de 
drenagem pluvial que causavam 
transtornos às comunidades, como no 
Conjunto Habitacional Ivahy Palhares.

Outros serviços de recapeamento 
asfáltico também foram realizados 
pela cidade. Bairros como Vila da 
Serra, Vale do Sereno, Ouro Velho, 
Jardins de Petrópolis, Jardim Canadá e 
Mingu tiveram os trabalhos concluídos 
e oferecem melhores condições de 
tráfego aos condutores.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA 

CORRÊA

ARQUIBANCADA DO CAMPO DO 
NACIONAL / MORRO VELHO

CONTENÇÕES

POLIESPORTIVO MARCOS 
SANT’ANNA MARTINS

DEFENSAS METÁLICAS 
NA MG-030

RUA MAESTRO VILELA

A unidade de ensino foi entregue 
em fevereiro do ano passado e se 
tornou uma importante conquista para 
a comunidade, que conta com mais 
um local seguro, bem estruturado e 
preparado para deixar os filhos para 
brincar e aprender, enquanto os pais 
trabalham. Atualmente, 132 crianças 
de 1 a 3 anos estão matriculadas na 
instituição.

Antes, os torcedores tinham de 
assistir aos jogos em pé, na rua de 
acesso ao campo, sem segurança 
nem conforto. Com a nova estrutura, 
cujas obras foram realizadas entre 
julho e setembro do ano passado, 
aproximadamente 300 pessoas podem 
assistir aos jogos com mais comodidade.

Além da Rua Maestro Vilela 
(Centro), a Prefeitura realizou obras 
de contenção nos seguintes locais: 
Rua Osvaldo Evangelista (Santa Rita), 
Alameda dos Órgãos (Vila Del Rey), Rua 
Bayacu (Parque do Engenho), Avenida 
José Bernardo de Barros (Cascalho) e 
Rua Palmira Roussin (Ouro Velho).

Após passar por uma revitalização 
completa, incluindo finalização da 
infraestrutura hidráulica, instalação 
dos acabamentos elétricos, marcação 
da quadra e pintura, o Poliesportivo 
do Jardim Canadá representa mais 
um espaço para prática de esportes 
no bairro, tanto para a comunidade 
quanto para os estudantes da Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha.

Foram investidos R$ 464 mil na 
instalação de 1.800 metros não lineares 
do dispositivo de proteção. Os guard 
rails, como também são conhecidos, 
foram colocados nos trechos onde as 
curvas são mais acentuadas, entre o 
Km 10 (Trincheira Vila da Serra) até 
próximo à entrada do Ville de Montagne.

A rua localizada na região central, 
próximo à Avenida Henrique Otero, 
recebeu uma nova rede de esgoto, com 
30 metros de extensão, onde também 
foi feita a contenção de parte da via, 
que havia cedido há muitos anos.

OBRAS 
CONCLUÍDAS: 
COMPROMISSOS 
CUMPRIDOS     
Revitalizações, reformas, 
ampliações e construções já 
foram entregues aos nova-
limenses
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BASE DA GUARDA 
MUNICIPAL NO ALPHAVILLE
A Prefeitura já trabalha para 

viabilizar a instalação de uma 
Base da Guarda Civil Municipal no 
Alphaville. A associação de moradores 
local apoiará a implantação da 
estrutura, que funcionará em terreno 

de propriedade do município, situado 
na BR-356, s/n, Lagoa dos Ingleses. 
A criação da base possibilitará a 
emissão de documentos, vistorias de 
veículos, dentre ouros serviços.

O Governo Municipal trabalha para garantir 
importantes conquistas na área da Segurança 
Pública para Nova Lima. Entre os avanços estão a 
construção da sede própria da Delegacia Regional da 
Polícia Civil, a mudança de imóvel da 1a Companhia 
de Polícia Militar (PM) Independente e a vinda do 3º 
Pelotão dos Bombeiros Militares (BM) para a cidade.

Para a instalação desse pelotão, a Prefeitura já 
apresentou um imóvel situado na região do José 
de Almeida e agora aguarda um posicionamento 
oficial da corporação sobre as condições técnicas.

Com relação à mudança da 1a Cia de PM, 
um imóvel situado na Avenida Benedito Alves 
Nazareth, no Campo do Pires, está em processo de 
desapropriação. 

A Prefeitura licitará a contratação de um sistema 
de monitoramento por câmeras, possibilitando 
melhor controle e fiscalização do trânsito, além 
da melhoria na segurança. Uma central de 
monitoramento será instalada na nova sede da 
Guarda Civil Municipal, no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena, e uma estrutura semelhante também será 
instalada pelo Governo Municipal no novo galpão da 
PM, possibilitando a estruturação de uma parceria 
entre as corporações.

Vale lembrar ainda, que no ano passado, a 
Prefeitura já havia anunciado a doação de um 
terreno de 1.821,65 m², ao Governo do Estado de 
Minas Gerais, para a construção da nova Delegacia 
Regional da Polícia Civil de Nova Lima. Com obras 
estimadas em R$ 5 milhões, a sede própria ficará 
na área do Caic, perto do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais e do novo prédio do Fórum 
da Comarca de Nova Lima.

A fim de melhorar as condições 
de trânsito e oferecer mais segu-
rança tanto para motoristas quanto 
para pedestres, a Administração 
Municipal prepara mais um 
investimento na revitalização da 

sinalização na cidade. O contrato 
para a execução dos trabalhos já 
está pronto e a definição dos locais 
que receberão as intervenções 
encontra-se em fase de elaboração. 
Além da colocação de redutores 

de velocidade, o serviço prevê a 
instalação de sinalização vertical e 
horizontal.

Bairros da sede, Vila da Serra 
e das regiões Noroeste e Nordeste 
serão contemplados. A Rodovia 

MG-030 também recebeu placas 
indicativas sobre a circulação de 
veículos, especialmente os de grande 
porte, já que esse tipo de tráfego 
passará por nova regulamentação 
nos próximos dias.

SEGURANÇA

O novo local atende plenamente às necessidades operacionais 
e administrativas da Polícia Militar de forma estratégica para o 
policiamento ostensivo fardado em Nova Lima, Raposos e Rio 
Acima, inclusive o galpão está localizado próximo à MG-030, o que 
facilita o acesso rápido aos três municípios”
 
tenente-coronel Fábio Cassavari,
comandante da 1a Companhia Independente da PMMG

PREFEITURA PREPARA IMPORTANTES 
AVANÇOS NA SEGURANÇA PÚBLICA     

Cidade busca instalação de Pelotão do Corpo de Bombeiros, mudança da 1a Cia de PM 
para imóvel mais apropriado e construção da delegacia de Polícia Civil

SINALIZAÇÃO DA CIDADE SERÁ REVITALIZADA     
Serviços serão realizados em bairros da sede, Vila da Serra e das regiões Noroeste e Nordeste

Mudança da 1a Companhia de Polícia Militar (PM) Independente para outro 
imóvel está entre as melhorias buscadas pelo Governo Municipal

Operações da GCM foram ampliadas na região
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MUNICÍPIO TERÁ PLANO DE CONSERVAÇÃO 
DA MATA ATLÂNTICA     

Em fase de elaboração, documento trará diretrizes para preservação 
ambiental e está sendo construído junto com o Codema

CAPINA E LIMPEZA SÃO TRATADAS COMO PRIORIDADES     
Mantidos diariamente, serviços essenciais deixam a cidade 

mais agradável e contribuem para evitar a proliferação de doenças

A Mata Atlântica é considerada 
um dos biomas mais ameaçados 
do planeta. Com exuberante 
biodiversidade, acolhe inúmeras 
espécies vegetais, animais e serve 
como verdadeiro berçário de águas. 
Para protegê-la, a Prefeitura está 
produzindo, em parceria com o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(Codema), um Plano de Conservação 
da Mata Atlântica. 

Por meio de recursos financeiros 
oriundos de medida compensatória, 
foi contratada uma empresa de 
consultoria ambiental que já está 
trabalhando no mapeamento das 
áreas e na produção de um diagnóstico. 
O plano deverá prever diretrizes de 
proteção e recuperação do bioma no 
município, estabelecimento de regras 
de proteção, regulamentação do 
ecoturismo e de corredores ecológicos, 
dentre outras ações.

Desde 2016, a Administração 
Municipal intensificou os serviços 
de limpeza. Com isso, a capina e 
limpeza são realizadas diariamente. 
A programação da segunda quinzena 
de junho e início de julho atende 

às seguintes localidades: Avenida 
José Bernardo de Barros e bairros 
Cabeceiras, Parque Aurilândia, Vila 
Madeira, Vila São José, Vila Operária 
e Vila Passos.

Outros pontos da cidade, como 

a região do José de Almeida, Vila 
Aparecida, Pau Pombo, Vila Odete, 
Cascalho, Vila São Luís e Retiro, 
também estão sendo contemplados.

Além de manter o ambiente de 
Nova Lima mais agradável, os serviços 

de limpeza urbana contribuem 
para evitar a proliferação de bichos 
e insetos e, consequentemente, o 
surgimento de doenças.

MEIO AMBIENTE

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Cerca de 145 milhões de brasileiros vivem em regiões de Mata Atlântica, bioma que também está presente em Nova Lima

Serviço de limpeza segue em vários pontos de Nova Lima
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com a sociedade sobre as implicações 
dos avanços tecnológicos nas 
relações trabalhistas e no futuro do 
trabalhador.

A Prefeitura vai atuar na 
identificação, mobilização, quali-
ficação e integração de lideranças 
existentes e articular para que sejam 
descobertas novas lideranças no 
município. O objetivo é potencializar 
a promoção de um ambiente 
favorável para o desenvolvimento 
de suas regiões ou áreas de 
atuação, integrando representantes 
da sociedade civil organizada 
e os setores público e privado. 
Participe: (31) 98006-2897 / 
e-mail: lidera@pnl.mg.gov.br

PREFEITURA DÁ INÍCIO À TERCEIRA 
FASE DO PROJETO LIDERA     

 Metodologia desenvolvida em parceria com o Sebrae-MG terá eixos 
de abordagens que valorizam a diversidade humana, social e econômica da cidade

NOVA LIMA É DESTAQUE ENTRE AS CIDADES DO BRASIL 
QUE MAIS GERAM VAGAS DE EMPREGO     

Ações da Prefeitura para captar vagas e intermediar mão de obra para os nova-limenses 
são exemplos que colocam o município em destaque no cenário do país

A construção do protagonismo. 
Assim pode ser resumido o projeto 
Lidera, que fomenta e ajuda quem se 
interessa em ampliar conhecimento 
e técnica para liderar ou ser agente 
de transformação e inovação na 
sua região ou área de atuação. 
No dia 25 de junho, pelo youtube.
com/prefeituradenovalimaoficial, a 
Administração Municipal apresentou 
a metodologia de trabalho da terceira 
fase do projeto, feita em parceria 
com o Sebrae-MG, com foco na 
transformação e inovação. 

Nas duas fases anteriores, 
aconteceram o Curso de liderança para 
o desenvolvimento local, o Pré-fórum 
(aula com o computador Watson da 
IBM na Fundação Dom Cabral) e o 
Fórum O Futuro do trabalho e seus 
desafios, para promover o diálogo 

Como reflexo da hospitalidade e 
do profissionalismo da Administração 
Municipal, que acolhe empresas e 
conecta profissionais para garantir 
a ocupação das vagas de trabalho 
da cidade à população local, Nova 
Lima foi destaque entre os maiores 
saldos positivos de vagas em 2019, 
ocupando o 2º lugar no estado e o 9º 
no Brasil no ranking dos municípios 
que mais geraram novas vagas de 
empregos formais. 

O sucesso dessa iniciativa é 
que 3.200 nova-limenses foram 
recolocados no mercado de trabalho, 

a uma média salarial de R$ 1.400,00. 
Se esses trabalhadores se mantiverem 
empregados por ano, isso representa 
uma massa salarial superior a R$ 58 
milhões a mais girando na economia 
local.

Esse cenário é resultado do 
Conexão Profissional, programa de 
empregabilidade, implantado em 
2017, que oferece orientação para 
entrevista de emprego e cursos de 
qualificação e capacitação gratuitos. 
Os empregadores que buscam mão 
de obra qualificada também recebem 
apoio no programa. 

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Reunião foi transmitida dia 25 de junho, pelo Youtube

Cidade ocupa 2º lugar no estado e o 9º no Brasil em ranking
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POSSE DOS CONSELHOS DA ZONA LIMPA DE DESENVOLVIMENTO

CONEXÃO PROFISSIONAL: 
SERVIÇO BANCO DE TALENTOS

Na próxima terça-feira (30/06), às 10h, 
será realizada, pelo Skype, a reunião on-line 
de posse dos conselhos de Desenvolvimento 
Econômico (Codenova) e de Inovação (CMI) e 

a constituição dos seus respectivos Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Fundo de Inovação. Os conselhos são 
formados por membros do poder público, 

sociedade civil e setor produtivo. Esse é mais 
um passo importante para a democratização, 
diversificação econômica e permanente 
diálogo sobre as políticas públicas da área.

Rua Chalmers, 88, Centro: (31) 3541-5181
Rua Kenon, 95, Jardim Canadá: (31) 3581-3284  
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NOVA LIMA INVESTIRÁ MAIS R$ 180 MIL 
EM PROJETOS ESPORTIVOS  

 Edital de chamamento público pode ser acessado no novalima.mg.gov.br

História e técnicas da arte marcial serão trabalhadas durante as atividades

Governo Municipal incentiva desenvolvimento de atividades e projetos na área do esporte

GOVERNO MUNICIPAL APRESENTA ATIVIDADES 
VIRTUAIS DE JIU-JITSU A PARTIR DO DIA 7  

 Interessados devem acessar o perfil @prefeituranovalima_online no Instagram

Em função de um saldo 
remanescente, a Prefeitura republicou 
o edital de chamamento público  
nº 004/2020 para as organizações de 
sociedade civil que tenham interesse 
em apresentar planos de trabalho 
voltados à área esportiva. No total,  
R$ 180 mil serão investidos pelo 

Governo Municipal, sendo que o valor 
de cada projeto não poderá exceder o 
limite de R$ 40 mil.

A iniciativa visa incentivar a 
execução e o desenvolvimento de 
atividades e projetos com duração 
determinada, sendo os períodos 
mínimo de seis meses e máximo 

de oito meses. As entidades que já 
tiveram seus projetos aprovados no 
mesmo edital não podem participar 
dessa seleção.

Os interessados deverão apre-
sentar os envelopes contendo a 
documentação necessária no dia 16 
de julho, às 10 horas, no 2º andar da 

Prefeitura. O edital completo pode ser 
acessado no novalima.mg.gov.br.

É importante ressaltar que os 
esportes coletivos estão suspensos, 
mas serão retomados tão logo passe 
a pandemia.

Em mais uma ação voltada para 
os esportistas durante o período 
de isolamento social, o Governo 
Municipal oferece, de 7 de julho a 6 
de agosto, atividades virtuais de jiu-
jitsu. Os interessados devem acessar 
o perfil @prefeituranovalima_online 
no Instagram.

No total, serão realizados dez 
encontros, às terças e quintas-feiras, 
sempre às 10 horas. Durante as aulas, 
serão apresentadas desde a história 
até as técnicas da arte marcial que 
tem origem japonesa, segundo a 
versão mais difundida no meio.

No Brasil, o jiu-jitsu teve início 
há pouco mais de 100 anos, trazido 
pelo japonês Conde Koma, que o 
apresentou a Gastão Gracie e, então, 
ajudou a difundi-lo. A prática da 
arte marcial proporciona inúmeros 
benefícios, dentre eles, a melhoria 
da coordenação motora e redução do 
estresse.

ESPORTE
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A CAPACITAÇÃO ON-LINE 
DE PRODUTORES DE QUECA E LAMPARINA     

 Aulas acontecerão de 29 de junho até 10 de julho, em uma plataforma 
on-line de cursos; inscrições são limitadas

PREFEITURA FECHA PARCERIA PARA REVITALIZAR 
100 FACHADAS ART DÉCO E REFORMAR ANTIGA ESTAÇÃO 

DE TREM EM HONÓRIO BICALHO     
 Ações, que serão realizadas em parceria com a mineradora Vale, têm o objetivo 

de preservar e valorizar os pontos turísticos de Nova Lima

O Governo Municipal fechou um 
convênio com a Vale para revitalizar 
100 fachadas em estilo Art Déco 
e reconstruir a antiga estação de 
trem de Honório Bicalho. A iniciativa 
contará com recursos da mineradora, 
que também executará as obras.

O Corredor Art Déco, que vai do 
Bicame às ruas Domingos Rodrigues, 
Santa Cruz, Bias Fortes e Melo Viana, 
será contemplado com a restauração 
das fachadas, além de iluminação 
cênica e urbanização, que beneficiará 
a principal área comercial de Nova 
Lima e fomentará o atrativo turístico 
ligado à história da mineração e à 
colônia sírio-libanesa na cidade. 

Em Honório Bicalho, será feita 
a reconstrução da antiga estação 
ferroviária, numa releitura de como 
ela era no passado. O local receberá 
estrutura para abrigar o Centro 
de Atendimento ao Turista, a sede 
da Regional Nordeste, espaço de 
convivência para a população e 
visitantes, além de um posto policial.

Mesmo durante a pandemia do coronavírus e 
com a necessidade do isolamento social, o Governo 
Municipal tem encontrado maneiras de incentivar 
o aprendizado e a profissionalização dos nova-
limenses. Estão abertas as inscrições para a 
capacitação de produtores de queca e lamparina, 

que acontecerá de 29 de junho até 10 de julho, de 
segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, por meio de 
uma plataforma gratuita de cursos on-line.

O objetivo é profissionalizar a produção 
dessas iguarias, que já são tradicionais na 
cidade, e transformá-los em produtos turístico-

gastronômicos de Nova Lima. Durante a capacitação, 
serão abordados temas como sensibilização para 
o turismo, associativismo e MEI, embalagem, 
rotulagem e empreendedorismo. A iniciativa é feita 
em parceria com o Sebrae e a Emater–MG.

TURISMO

Corrredor Art Déco começa no Bicame, passa pelo centro e termina na Rua Melo Viana

Tradicionais iguarias locais, queca e lamparina são consideradss bens imateriais da cidade
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INSCRIÇÕES
As inscrições são limitadas e 
podem ser feitas pelo e-mail 
s emtu r nova l ima@gma i l .
com, pelos telefones 98899-
1418/ 98511-2016 ou pelo site 
turismonovalima.com.br.
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PREFEITURA DARÁ DESCONTO DE ATÉ 99% PARA 
CONTRIBUINTE QUE QUITAR DÍVIDAS COM O MUNICÍPIO  

 Possibilitada pelo Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), 
opção começa no dia 1º de julho e vai até 30 de setembro

GOVERNO SUPERA A MARCA DE 5 MIL AÇÕES EDUCATIVAS 
E DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA  
 Atuação conjunta conta com Divisão de Fiscalização de Atividades Urbanas (Dfau), 

Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal e profissionais de outras áreas

Os nova-limenses que quiserem 
regularizar suas dívidas com o 
município, referentes a taxas ou 
impostos, alvarás, multas, ISS e IPTU, 
dentre outros, e, com isso, conseguir 
descontos sobre juros e multas, devem 
procurar a Prefeitura, do dia 1º de 
julho até 30 de setembro deste ano. 
A opção é viabilizada pelo Programa 
Especial de Regularização Tributária 
(Pert), do Governo Municipal. 

Os descontos variam de 85% a 
99% (sobre os juros e multas) e o 
pagamento pode ser realizado, à vista 
ou em 24 parcelas, para qualquer tipo 
de pendência financeira. O valor da 
parcela mínima é de R$ 100,00, para 
pessoa física, e de R$ 300,00, para 
pessoa jurídica. 

Caso o titular da dívida não 
possa comparecer, deverá redigir 
uma procuração simples, de próprio 
punho, autorizando outra pessoa 
a dar andamento no processo de 
desconto. Não é preciso reconhecer 
firma em cartório; basta apresentar o 
documento de identidade original das 
duas pessoas.

As equipes de fiscalização seguem 
com trabalhos intensos para garantir 
o cumprimento das determinações 
estabelecidas durante a pandemia 
do coronavírus. Mais de 5 mil ações 
já foram executadas pela atuação 
conjunta da Divisão de Fiscalização de 
Atividades Urbanas (Dfau), Vigilância 
Sanitária e Guarda Civil Municipal, que 
foi reforçada durante esse período por 
profissionais de outras áreas.

Notificações, orientações ver-
bais, panfletagem, fechamentos, 
atendimentos a denúncias e 
operações e conferência de planos 
de ação de empresas estão entre as 
atividades realizadas diariamente 
por todo o município. Distribuição de 
máscaras e ações educativas também 
são realizadas junto a pedestres e 
usuários do transporte coletivo.

FAZENDA

FISCALIZAÇÃO

ATENDIMENTO AO PERT (DAS 8H30 ÀS 17H30):
SEDE: Praça Bernardino de Lima, 80, Centro – (31) 3541-4346 / 3541-4341
REGIONAL NOROESTE: Rua Kenon, 119, Jardim Canadá – (31) 3581-1982 / 3581-8523
UNIDADE VILA DA SERRA: Alameda Oscar Niemeyer, 1.465, Vila da Serra – (31) 3262-1714 / 98875-1183

Equipes de fiscalização atuam para assegurar o cumprimento da legislação

Prefeitura criou condições para viabilizar regularização de taxas, impostos, multas, dentre outras pendências

A população pode denunciar os 
estabelecimentos que não cumprem as 
determinações. Para isso, deve ligar nos 
telefones da Ouvidoria Geral do Município: 
(31) 98773-1172 e 98899-1217, de 
segunda a sexta, das 8h às 17h
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