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ACIDADE

Nova Lima é uma das 
poucas cidades do Brasil 
a testar 100% dos casos 
notificados de síndrome 
gripal a partir do 8o dia 
do início dos sintomas; 
compra de exames PCRs 
permite investigação 
a partir do 1o dia de 
sintomas e melhor 
rastreamento 
da Covid-19

Guarda Civil Municipal já atua 
com porte de arma em Nova 
Lima
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Mais de R$ 100 milhões 
investidos pelo Governo Municipal 
no mercado nova-limense
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Giro pelas Obras traz melhorias 
no Teatro Municipal e outras 
intervenções pela cidade
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O encerramento das atividades da Fundação 
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – 
Utramig, em Nova Lima, por decisão do governo 
estadual, não impedirá os planos dos nova-
limenses de buscarem formação profissional 
gratuita e de qualidade. Isso porque, desde 2019, 
a Prefeitura garantiu a continuidade do ensino 
técnico dos alunos, por meio da assinatura de um 
Termo de Responsabilidade com a entidade, e da 
parceria estabelecida com o Senai.

Os 160 estudantes dos cursos de Enfermagem, 
Segurança do Trabalho, Informática e Eletrônica, 

iniciados no ano passado, concluíram suas 
formações entre os meses de maio e julho deste 
ano e já estão qualificados para exercer sua nova 
profissão. 

Com recursos próprios, garantidos desde a 
aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), de 
2020, para custeio da oferta de ensino técnico, a 
Administração Municipal continua com a parceira 
com o Senai e o início dos novos cursos depende 
da situação da pandemia, podendo ocorrer ainda 
neste ano, se houver segurança sanitária.

PREFEITURA GARANTE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES À POPULAÇÃO 

MESMO COM O FIM DA UTRAMIG   
Cerca de 160 nova-limenses concluíram formações 

em diferentes áreas, entre os meses de maio e julho

MAIS TESTES 
CONTRA O 

CORONAVÍRUS
Nova Lima segue avançando no 

enfrentamento ao coronavírus. Para 
aprimorar as ações de combate e controle 
da doença, alteramos nosso protocolo de 
testagem e passaremos a investigar com 
o exame PCR todos os casos notificados. 
Essa mudança permite que, logo a partir do 
primeiro dia de sintoma, o paciente possa 
ser testado, o que contribui para apontar 
o cenário mais preciso do momento e, 
consequentemente, as tomadas de decisões.

Antes, o uso do PCR era priorizado para 
profissionais da saúde e segurança pública, 
além dos pacientes em estado grave. Agora, 
os pacientes serão testados com esse 
exame, que é considerado mais confiável 
em função de sua sensibilidade, no Centro 
de Atendimento – Coronavírus (Ceacor) e no 
Pronto Atendimento do Jardim Canadá.

Os pacientes que estão com sintomas 
e procuram as unidades básicas de saúde 
(UBSs) são agendados para que a equipe da 
saúde colha o material em suas residências, 
mas, em breve, nossa expectativa é de 
que a própria UBS tenha condições e 
coletar o material e encaminhá-lo para um 
laboratório privado, que foi contratado para 
fazer a análise das amostras.

Uma das poucas certezas que temos 
diante da pandemia é que, quanto mais 
testes forem feitos, melhores são as 
condições de enfrentamento à doença. Não 
é à toa que os locais que obtêm resultados 
mais eficientes contra o coronavírus são 
aqueles com maiores capacidades de 
testagem.

Hoje, nossa cidade possui números 
bem superiores à média nacional 
nesse assunto. Com essa mudança na 
testagem, conseguiremos fazer um melhor 
rastreamento da doença no município.
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DÁ UM LIKE!

Cursos técnicos foram ofertados no Senai e mais de 160 nova-limenses 
concluíram suas formações até o mês de julho
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Foto produzida antes da pandemia

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.



3
18 DE JULHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 83

Desde o mês de junho, a Administração 
Municipal adotou a ação Estudando em 
Família como estratégia oficial para 
promover o ensino remoto no município. 
A iniciativa foi baseada em resoluções dos 
conselhos nacional e estadual de educação, 
que recomendam a realização de atividades 
pedagógicas para o cumprimento de 20% da 
carga horária em trabalho remoto, no ano 
de 2020.

A metodologia foi planejada pela 
Prefeitura, juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação. Optou-se pela 
entrega de conteúdo físico às famílias e 
pelo suporte aos alunos, de acordo com 
a realidade de cada escola, estimulando 
a participação dos pais e responsáveis no 
processo de ensino.

Semanalmente, estudantes da pré-
escola e do ensino fundamental recebem 
apostilas com novos conteúdos, elaborados 
por seus professores, a partir da base 
curricular do município, e devolvem os 
blocos de atividades preenchidos. 

Se as famílias não buscarem e 
entregarem os blocos de atividades, a 
vida escolar dos alunos poderá ficar 
comprometida.

Nova Lima está entre as cidades 
mais inovadoras de Minas Gerais 
e do Brasil quando o assunto é 
educação. Desde 2018, o município 
colocou o ensino do inglês na carga 
horária complementar de alunos dos 
4º e 5º anos (nas faixas etárias de 
10 e 11 anos), que fazem parte do 
Programa Escola em Tempo Integral. 
Antes da pandemia, as aulas eram 
ministradas, presencialmente, duas 
vezes por semana a aproximadamente 
1.300 estudantes, por professores 
capacitados em formações con-
tinuadas a partir de um convênio 
com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Com a necessidade do isolamento 
social, a alternativa para manter 
os estudantes, que fazem parte 
da iniciativa, em contato com a 
língua inglesa e dar sequência à 
aprendizagem foi a elaboração de 
atividades tradicionais e lúdicas, que 
são adicionadas aos blocos da ação 

ESTUDANDO EM FAMÍLIA SEGUE RECOMENDAÇÕES DOS 
CONSELHOS NACIONAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO   

Adesão de pais e responsáveis é fundamental para êxito da estratégia 
de ensino remoto adotada pela Prefeitura

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL GARANTE CONTINUIDADE 
DO ENSINO DE INGLÊS A CERCA DE 1.300 ALUNOS   

Atividades adicionais da língua são enviadas, semanalmente, a estudantes 
dos 4º e 5º anos que fazem parte do programa

EDUCAÇÃO

Realização e devolução das apostilas nas datas determinadas contribuem 
para a evolução do aprendizado dos alunos durante a pandemia

Atividades de inglês auxiliam estudantes a se manterem em contato 
com a língua e a darem sequência ao aprendizado
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Tenho inglês desde o ano passado 
e já aprendi muitas coisas. 
Agora, continuo estudando pelas 
apostilas todas as semanas. Meus 
pais me ajudam e o professor 
dá muito suporte quando tenho 
dúvidas. Também vejo vídeos 
por conta própria, porque gosto 
muito”
 
Samuel Nero,
estudante da Escola Municipal 
Vicente Estêvão dos Santos

A hora de realizar as atividades 
da apostila com as crianças é um 
momento que nós, pais, temos 
para dar mais atenção aos nossos 
filhos e podemos mantê-los ativos 
quanto aos estudos. Aqui em 
casa nós separamos pelo menos 
uma hora por dia para estudar. 
Buscar as apostilas e incentivar 
os filhos precisa ser um papel da 
família, especialmente neste ano”
 
Fabiana Cristina de Almeida,
mãe do Guilherme Henrique 
de Almeida Carillo, estudante 
da Escola Municipal Cristiano 
Machado

Estudando em Família e enviadas 
semanalmente. Apesar da não 
obrigatoriedade da disciplina, a equipe 
responsável pela área acompanha o 

desempenho dos alunos, por meio da 
plataforma Dayway, que está sendo 
usada pelo município para monitorar 
o ensino remoto.

MONITORAMENTO 
DO ENSINO REMOTO: 

A Prefeitura, em parceria com a Vale, traz uma nova ferramenta 
de gestão, denominada Dayway, para extrair relatórios, monitorar 
o desempenho dos alunos e avaliar se o ensino remoto tem tido 
eficiência.



4
18 DE JULHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 83

 

Os cadastros poderão ser feitos 
até 22 de julho. Caso o candidato 
já o tenha efetuado no período  
de seis meses, não é necessário 
refazê-lo. Confira mais vagas em 
nosso site: novalima.mg.gov.br 

MAIS DE R$ 100 MILHÕES INVESTIDOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

NO MERCADO NOVA-LIMENSE     
 Comprar Bem prioriza e incentiva compras locais 

com ações voltadas para as empresas sediadas na cidade

O Governo Municipal investe em 
ações de fortalecimento da economia, 
desde 2017, quando implantou o 
Comprar Bem. O ponto de partida 
foi a priorização das compras 
governamentais em estabelecimentos 
do município. Com mais dinheiro 
circulando na economia, o comércio 
fica mais forte e a tendência é gerar 
mais emprego.

O programa também orientou 
as empresas sediadas no município 
sobre os procedimentos burocráticos 
e a documentação necessária para 
vender para a Prefeitura. Também 
realizou reuniões, palestras, 
workshops e giro de mercado com 
o objetivo de fomentar a compra de 
produtos entre elas.

Outras ações importantes foram o 
tratamento diferenciado e favorecido 
aos pequenos negócios, com base 
na legislação (leis complementares 
123/06 e 147/14), e a qualificação 
e capacitação de servidores 
municipais e do empresariado local. 
A transparência da gestão pública 
também gerou mais credibilidade 
e interesse das empresas na 
participação dos processos licitatórios.

DESENVOLVIMENTO, TRABAHO E RENDA

EMPRESAS COM SEDE EM NOVA LIMA
LICITAÇÕES VENCIDAS - VOLUME DE RECURSOS

2016 2017 2018 2019 2020

R$ 5.543.196,14
R$ 10.761.779,39

R$ 29.544.588,85

R$ 20.716.906,94

R$ 41.498.846,10

De janeiro de 2017 até maio deste ano, compras municipais 
chegaram a mais de R$ 100 milhões nas empresas locais

ORIENTAÇÕES 
DE COMO VENDER 

PARA A PREFEITURA

CUIDADOS AO COMPRAR 
UM VEÍCULO USADO

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

A coluna desta edição traz orientações 
para se fazer um bom negócio ao 
comprar um veículo usado:

• A primeira dica é analisar a 
documentação do veículo. Verificar o 
chassi, consultar o Detran para confirmar 
se não há pendências de multas ou de 
IPVA, se há inscrição na ficha de veículos 
roubados ou se já houve sinistro do tipo 
perda total;
• Também é importante conferir se 
as revisões estão em dia, assim como 
fazer um test drive, de preferência na 
companhia de um mecânico de confiança, 
que fará uma avaliação técnica;
• Se o automóvel apresentar defeito de 
fácil constatação, o prazo para reclamar 

é de 90 dias, por se tratar de bem 
durável. Neste caso, o fornecedor ou 
vendedor (quando se tratar de pessoa 
física) precisa resolver o problema em até 
30 dias. Caso não o faça, o consumidor 
poderá exigir a troca do veículo por outro 
do mesmo modelo, cancelamento da 
compra ou abatimento proporcional do 
preço;
• Já quando o veículo apresenta um 
problema que não pode ser detectado 
aparentemente, o Código de Defesa 
do Consumidor dispõe, no artigo 26, 
parágrafo 3º, que o prazo para que 
o consumidor reclame inicia-se no 
momento em que ficar evidenciado o 
defeito. 

BANCO DE TALENTOS
Compareça à Rua Chalmers,
nº 88, Centro, ou à Rua Kenon, 
nº 95, Jardim Canadá, com 
carteira de trabalho, documento de 
identidade, CPF e comprovante de 
endereço.  

CARPINTEIRO (CÓD. 2935)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino fundamental completo 
e experiência anterior na função. 
Atividades: cortar, armar, instalar 
e reparar peças de madeiras, com a 
utilização de ferramentas manuais 
e mecânicas; instalar e ajustar 
esquadrias de madeira e outras peças: 
janelas, portas, escadas, rodapés, 
divisórias e forros. Benefícios: vale-
transporte e cesta básica. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Salário: R$ 1.749,00.

ARMADOR (CÓD. 2936)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino fundamental completo 
e experiência anterior na função. 
Atividades: desenvolver trabalhos 
em concreto armado; preparar 
formas feitas de madeira; manipular 
ferragens e massas apropriadas para 
a construção de colunas, vigas, lajes 
e outros componentes estruturais. 
Benefícios: vale-transporte e cesta 
básica. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Salário: R$ 1.749,00.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(CÓD. 2928)

Requisitos: idade acima de 18 anos 
e ensino fundamental completo, 
experiência anterior comprovada na 
função e CNH D ou E. Atividade: 
atuar com operação de escavadeira. 
Benefícios: transporte, assistência 
médica e vale-refeição. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. Salário: R$ 2.752,00.

PEDREIRO (CÓD. 2916)

Requisitos: idade acima de 18 anos 
e experiência anterior comprovada 
na função. Atividade: atuar com 
serviços de pedreiro na área de 
construção civil. Benefícios: vale-
transporte e cesta básica. Horário de 
trabalho: de segunda a quinta-feira, 
das 7h às 17h, e sexta, até as 16h. 
Salário: R$ 1.700,00.

PINTOR (CÓD. 2917)

Requisitos: idade acima de 18 anos 
e experiência anterior comprovada 
na função. Atividade: atuar com 
serviços de pintura (de paredes) na 
área de construção civil. Benefícios: 
vale-transporte e cesta básica. 
Horário de trabalho: de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h, e sexta, 
até as 16h. Salário: R$ 1.700,00.

VAGAS EM
NOVA LIMA

Manter dados cadastrais (e-mail e telefones) atualizados e sanar dúvidas 
junto à Sala do Empreendedor, possuir documentação fiscal válida e regular e 
participar das oportunidades de capacitação e qualificação disponibilizadas pelo 
Governo Municipal são ações importantes para poder vender para a Prefeitura.
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CIDADE PROMOVE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER    

 Denúncias poderão ser recebidas em farmácias e equipamentos públicos

DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
FORAM TEMAS DE LIVES PROMOVIDAS 

PELA PREFEITURA    
 Especialistas debateram os desafios enfrentados por esse público durante 
a quarentena e as peculiaridades vivenciadas por mães de filhos autistas

Para frear o aumento da violência contra 
a mulher, a Prefeitura está implementando a 
campanha “Rompendo o Silêncio contra a Violência 
Doméstica”, que amplia a rede de acolhimento 
de denúncias, passando a contar também com 
farmácias, drogarias e equipamentos públicos 
presentes nos territórios, como os Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras), o Centro 
de Referência especializado de Assistência Social 
(Creas) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Inspirada na campanha do Conselho Nacional 
de Justiça – Sinal Vermelho contra a Violência 
Doméstica – que tem reforçado o enfrentamento 
desses casos durante o isolamento social, a 

ideia da iniciativa municipal é que as mulheres 
busquem os locais indicados com um X marcado 
na palma da mão e mostrem de forma discreta 
aos profissionais. Eles acionarão a Polícia Militar 
e informarão sobre o Centro de Referência da 
Mulher, unidade voltada para a orientação e o 
acolhimento desse público.

Mesmo com os desafios trazidos pela pandemia 
de Covid-19, a quarentena tem representado, 
para muitas pessoas, um momento de reflexão e 
aprendizado. Com o intuito de tornar esse tempo 
o mais proveitoso possível, a Prefeitura soma 
esforços para levar aos nova-limenses informações 
qualificadas e debates pertinentes. Nesse sentido, 
foram realizadas duas lives ligadas aos direitos de 
pessoas com deficiência e ambas atraíram mais de 
200 participantes no total.

No Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de 
junho, ocorreu a live “Maternidade Atípica”, que 

abordou a relação de mães com filhos autistas e 
contou com a participação da advogada e ativista 
Kaká Koerich, autora do livro Propósito Azul, que 
também trata do tema.

Já no dia 25 de junho, na live “Direitos de 
Pessoas com Deficiência em Tempos de Pandemia”, 
o advogado Thiago Helton esclareceu dúvidas 
como benefício de prestação continuada, guarda 
de crianças com deficiência durante o isolamento 
social, relações trabalhistas e outros assuntos 
ligados aos efeitos da pandemia na vida desse 
público.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Profissionais de farmácias e equipamentos públicos receberam capacitação para 
apoiarem mulheres em situação de violência na busca por ajuda

CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA MULHER

Localizado na Rua Dr. Antonino Fonseca 
Júnior, 88 – Bairro Rosário, o centro 
tem o objetivo de apoiar as mulheres a 
superarem a situação de violência. Em 
função da pandemia de coronavírus, o 
serviço está funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h. Os 
atendimentos podem ser agendados pelos 
telefones: (31) 3541-5918 ou 98876-
5069. Denúncias também podem ser 
feitas pelo 180.

Muitas vezes, a nossa sociedade 
civil não faz ideia do sofrimento das 
mulheres diante da violência. Em 28 
anos atendendo o público no balcão, 
já presenciei muitas situações. Agora, 
com essa iniciativa, podemos ser um 
ponto de apoio para quem precisa 
pedir ajuda. É uma ótima ideia”
 
Simone Wanderley,
proprietária da Drogaria São 
Boaventura
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PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
É RETOMADO EM DIVERSOS BAIRROS     

 Iniciada em junho, primeira fase deve ocorrer até o mês de outubro deste ano

CIDADE DESTACA IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO      

 Intervenções em imóveis tombados devem manter as características originais 
da construção e do espaço ocupado

O Governo Municipal retomou o contrato 
com a Fundação Israel Pinheiro, que será 
responsável pelo processo de Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb) dos bairros Jardim 
Serrano, Capela Velha, Vila Aparecida, Santa 
Rita, Vila Odete, Cristais Curitiba e Vila Ipê 
Amarelo.  

A primeira fase foi iniciada no mês passado 
e a previsão é que ocorra até outubro deste ano. 
Os moradores desses bairros poderão regularizar 
seus imóveis e serão avisados previamente 
sobre datas e quais os documentos necessários 
para realização do cadastro, devendo apenas 
aguardar a visita dos profissionais da fundação.

A Reurb permite o direito à moradia às 
pessoas que residam em assentamentos 
informais, garantindo ao final do processo o 
direito real registrado no cartório, a segurança 
jurídica na posse para o morador do imóvel, além 
da melhoria do acesso a crédito, financiamento 
e da qualidade de vida da população.

Para realizar uma obra em um imóvel tombado 
como patrimônio histórico ou cultural, há uma série 
de restrições e regras que devem ser observadas 
pelo proprietário antes de ser iniciado o trabalho. 
Por mais simples que seja a intervenção, é preciso 
seguir o dossiê de tombamento, a legislação de 
patrimônio e as demais legislações.

O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) estabelece que toda 
intervenção em um imóvel tombado deve manter 
as características originais da construção e do 
espaço ocupado, ou seja, os valores atribuídos ao 
imóvel no processo de tombamento precisam ser 
preservados na reforma.

No processo de tombamento estão identificados 
os elementos construtivos ou decorativos cuja 
relevância determina sua preservação integral, 
e outros cuja alteração é admitida sob certas 
condições.

HABITAÇÃO

CULTURA
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Entre os bairros contemplados está o Vila Odete, na região do José de Almeida

Por menor que seja a intervenção, é preciso seguir o dossiê de tombamento 
e outras legislações para manutenção das singularidades

IMPORTÂNCIA
HISTÓRICA

Nova Lima tem vários bens 
tombados pelo Conselho de Patri-
mônio. São riquezas históricas 
da cultura local que geram o 
sentimento de pertencimento e 
devem ser preservadas por todos. 
O patrimônio material tombado 
conta com os ziguezagues, 
Aqueduto do Bicame, Biblioteca 
Pública, Conjunto Histórico 
Industrial de Morro Velho, Praça do 
Mineiro, diversas igrejas e peças 
sacras, dentre outros. Há também 
os patrimônios imateriais, como a 
queca, lamparina e Cavalhada de 
São José Operário.



7
18 DE JULHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 83

GUARDA CIVIL MUNICIPAL PASSA A ATUAR 
COM PORTE DE ARMA EM NOVA LIMA     
 Agentes foram submetidos a cursos e avaliações psicológicas e técnicas, 

teóricas e práticas, fiscalizadas pela Polícia Federal durante dois anos

LEI DETERMINA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA EM NOVA LIMA     
 Quem descumprir a medida agora está sujeito a multa no valor de R$ 80; punição para estabelecimentos é maior

O processo de armamento da 
Guarda Civil Municipal (GCM), que 
teve início ainda em 2018, foi 
concluído neste mês. O decreto que 
padroniza o porte institucional, 
aquisição, controle, registro, ensino e 
emprego de arma de fogo, munições 
e colete balístico foi assinado no dia 
1º de julho.

Após o término do curso de 
formação, a Polícia Federal emitiu o 
porte de arma para 82 integrantes já 
aprovados nas avaliações teóricas e 
práticas, que passaram a atuar com 

a pistola TH 380 no policiamento 
comunitário, na defesa social e 
guarda do patrimônio público da 
cidade.

No entanto, a capacitação da cor-
poração será constante. Os guardas 
que têm porte de arma institucional 
também serão submetidos a 80 
horas de treinamentos todos os 
anos, conforme prevê o convênio 
firmado entre a Prefeitura e a 
Polícia Federal, a fim de manter a 
corporação preparada e instruída.

O Governo Municipal regula-
mentou o uso obrigatório de 
máscara na cidade, de preferência 
caseira, para todas as pessoas 
que saírem de casa, inclusive em 
áreas comuns de condomínios e 
associações de moradores. A medida 
valerá enquanto estiver em vigor a 
situação de emergência em saúde 
pública contra o coronavírus. 

O desrespeito à determinação 
acarretará multa de R$ 80,00 para 
o cidadão; o dobro do valor será 
cobrado em casos reincidentes. 
Se houver descumprimento por 
parte de estabelecimentos, o valor 

será multiplicado pelo número de 
empregados, prestadores de serviço 
ou consumidores que não estiverem 
usando a máscara no momento da 
fiscalização. Disponível no novalima.
mg.gov.br, a lei prevê ainda que as 
multas sejam aplicadas pelos fiscais 
municipais ou pela Guarda Civil 
Municipal.

Vale lembrar que Nova Lima foi 
uma das primeiras cidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte a 
estabelecer o uso de máscara durante 
a pandemia. A medida já estava em 
vigor, em caráter educativo para a 
população, desde o dia 16 de abril.

SEGURANÇA

FISCALIZAÇÃO
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Todas as pessoas devem usar máscaras, de preferência caseiras, sempre que saírem de casa

Após passarem por um treinamento rigoroso, acompanhado e fiscalizado pela 
Polícia Federal, agentes da GCM receberam porte de arma institucional

Este é um momento ímpar para 
os cidadãos de Nova Lima e 
quem transita pela cidade. A 
Polícia Militar vê com bons olhos 
essa nova condição, pois isso 
fará a diferença na redução da 
criminalidade”
 
tenente coronel PM Fábio 
Cassavari,
comandante da 1a Companhia 
Independente de Polícia Militar  
de Minas Gerais

O armamento da GCM fortalece 
ainda mais nosso trabalho 
conjunto e reforça nossas ações. 
Com o porte de arma de fogo, 
os agentes passam a contar 
com mais um instrumento de 
prevenção ao crime, que tem um 
poder intimidatório muito grande 
diante do infrator”
 
Thiago Rocha Ferreira,
delegado regional de Polícia Civil 
de Nova Lima

A população pode esperar uma atuação 
muito responsável para atender com 
excelência às demandas que a cidade 
trouxer. Estamos plenamente preparados”
 
Lúcio Flávio Santos Oliveira,
comandante da GCM
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GOVERNO AMPLIA ACOLHIMENTO 
PSICOSSOCIAL PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE     

 Serviço passa atender outros funcionários na linha de frente do combate ao coronavírus

NOVO ENDEREÇO DO TRANSPORTE EM SAÚDE

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DURANTE A PANDEMIA

Em mais uma ação voltada para 
o enfrentamento à pandemia e suas 
consequências, a Prefeitura ampliou, 
por meio do Serviço Integrado de 
Assistência à Saúde do Servidor 
(Siass), o programa de Saúde Mental 
voltado para o funcionalismo. Com 
isso, além dos servidores que atuam 
na linha de frente do combate ao 
coronavírus na Unidade de Pronto 
Atendimento e no Pronto Atendimento 
do Jardim Canadá, os profissionais 
das unidades básicas de saúde (UBSs) 
também passaram a ser atendidos.

O objetivo da iniciativa é prevenir 
ou atenuar os sintomas emocionais 
que podem acometer esses servidores 
que trabalham na porta de entrada 
dos casos suspeitos da doença.

Os atendimentos são individuais, 
à distância, por teleconsultas 
promovidas pelos psicólogos do Siass. 
Quando há necessidade, os casos 
são encaminhados para consultas 
médicas.

O serviço de agendamento do Transporte 
em Saúde foi retirado da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e levado para a Policlínica 

Municipal. O acesso se dá pela Rua do Ouro, 
s/nº, Centro. A medida foi tomada para evitar 
o fluxo de pessoas sem sintomas da Covid-19 

nas proximidades do Centro de Atendimento 
Coronavírus – Ceacor. Outras informações: 
(31) 3541-4415.

O serviço de urgências odontológicas, que 
funcionava na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), foi transferido para o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) – localizado na Rua Bias Fortes, 
242, Centro. O funcionamento continua todos os dias 
da semana, das 7h30 às 18h30.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim 
Canadá e Honório Bicalho também estão preparadas 
para receber os casos urgentes durante a pandemia (de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 12h).

Neste momento, a Prefeitura ainda tem realizado os 
procedimentos cirúrgicos inadiáveis – como colocação 
de prótese fixa e móvel – e o telemonitoramento dos 
pacientes, por meio de telefone e aplicativos, para 
garantir a manutenção da saúde bucal dos pacientes, 
especialmente das crianças neste período.

Tão logo a pandemia termine, os demais 
atendimentos serão normalizados.

Mais informações: (31) 3541-5096

SAÚDE

Atendimentos são individuais, à distância, por teleconsultas promovidas pelos psicólogos do Siass
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Diante de um cenário de mudanças rápidas e 
constantes, Nova Lima avança mais uma vez no 
combate ao coronavírus. A Prefeitura aprimorou 
o protocolo de testagem na cidade e colocou em 
fase de implantação a realização do exame PCR 
nos casos notificados a partir do primeiro dia de 
sintoma. Esse teste é considerado “padrão ouro” 
e antes era usado somente em profissionais da 
saúde e segurança pública, além de pacientes 
hospitalizados e em estado grave.

Para isso, o Governo Municipal adquiriu testes 
PCR e fará novas aquisições de acordo com a 
demanda. Além disso, está sendo providenciada a 
compra de geladeiras exclusivas para as unidades 
básicas de saúde (UBSs), de modo que elas 
também passem a fazer esse exame em breve.

Enquanto o teste rápido é feito a partir da 
coleta de sangue retirado de um pequeno furo no 
dedo, o PCR ocorre por meio do swab, uma espécie 

de escovinha que é introduzida na cavidade nasal 
para coleta do material que será encaminhado ao 
laboratório contratado para analisar as amostras.

Outra diferença entre eles é com relação 
ao resultado. Reconhecido pela agilidade, o 
teste rápido fica pronto em até 15 minutos. Já 
o resultado do PCR pode sair em alguns dias, 
conforme a demanda. A vantagem, no entanto, 
se refere à sensibilidade, já que o PCR é capaz 
de identificar a infecção ativa na fase inicial da 
doença, ou seja, se o paciente está com a doença 
no momento do exame, enquanto o teste rápido 
disponibilizado pelo município mostra se ele já 
teve ou não contato com o coronavírus, mas sem 
conseguir precisar se já está curado ou não.

A partir do resultado do PCR, é possível dar 
início imediato ao tratamento.

Dentre as ações mais eficazes para conter 
o avanço da doença está a realização de testes. 
Segundo especialistas, essa é a melhor estratégia, 
pois ajuda a criar políticas públicas, isolar quem 
teve contato com pessoas doentes e prever a 
estrutura de saúde necessária para o atendimento 
dos casos.

Embora o Brasil esteja entre os países que 
menos testam os casos suspeitos em todo o mundo 
(21,4 testes por mil habitantes), Nova Lima possui 
número muito superior, com 44 testes realizados 
para cada mil habitantes.

CIDADE PASSA A TESTAR, COM EXAME PCR, 
100% DOS CASOS DE CORONAVÍRUS NOTIFICADOS     

 Mudança garante conhecimento mais preciso sobre a situação da doença; protocolos 
passam por revisões frequentes e, sempre que há necessidade, são alterados

VANTAGENS DO PCR

IMPORTÂNCIA DA TESTAGEM

SAÚDE

Considerado mais sensível que o teste rápido, PCR identifica a infecção ativa do coronavírus
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NOVO PROTOCOLO DE TESTAGEM
Pacientes que procurarem a UBS: 
o teste será agendado para ser feito 
no domicílio

Pacientes do Ceacor ou Pronto 
Atendimento do Jardim Canadá: 
o teste será realizado no momento 
do atendimento
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Revitalização do Teatro Municipal, contenção de muro no Bairro Galo e novo espaço para 
a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos são conquistas para a cidade

OBRAS PASSAM PELA CULTURA, 
SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

O Teatro Municipal, maior espaço 
de cultura de Nova Lima, passa por 
revitalização completa para receber 
o público com todo o conforto e 

comodidade após a pandemia. Já a 
Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito e Transportes Públicos, que 
conta com a Guarda Civil Municipal, 

estará sediada em novo espaço, 
no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, 
iniciativa que contribuirá para o 
melhor atendimento à população. 

No Bairro Galo, a realização de 
uma importante obra garante mais 
segurança para moradores.
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GIRO PELAS OBRAS

Última grande reforma do teatro ocorreu há 16 anos

TEATRO MUNICIPAL 
PASSA POR 
REVITALIZAÇÃO 
COMPLETA     
Melhorias no imóvel incluem também 
pinturas das áreas interna e fachada

O Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima está 
de cara nova. A casa passa por revitalização das 
áreas interna e externa, com mais de 70% da obra já 
concluída e previsão de término para este semestre. As 
paredes e a fachada ganharam nova pintura. 

A revitalização inclui também colocação de novos 
carpetes e cortinas no palco, manutenção e conservação 
das portas, dos portões, do salão nobre, hall principal 
e da plateia. Além disso, foi providenciada a compra 
de novas poltronas, além da execução de projeto de 
segurança de prevenção e combate a incêndio. A 
mecanização cênica também recebe manutenção, com 
a aquisição e instalação de novos equipamentos.

Desde 2004, o espaço não passava por uma 
restauração desta importância.

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



18 DE JULHO DE 2020 • ANO 5 • Nº 83

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s

Rua Galo Novo recebeu obra de recomposição de talude

Prédio no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, que abrigará a Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Transportes Públicos e a Guarda Municipal

SECRETARIA DE 
SEGURANÇA, TRÂNSITO E 
TRANSPORTES PÚBLICOS 
TERÁ NOVA SEDE     
Espaço também abrigará a Guarda Civil 
Municipal e dará mais conforto para 
atendimento ao público

SERVIÇOS 
CONCLUÍDOS 

NA RUA 
GALO NOVO    

Trabalhos executados 
pela Prefeitura deixaram 

o local mais seguro

GIRO PELAS OBRAS

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos 
estará funcionando, em breve, em novo local: no 2º andar da 
edificação localizada na Rua 25, nº 71, no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena; no 1º pavimento ficará a Guarda Civil Municipal. O imóvel 
está mais próximo de onde será construída a Delegacia Regional 
de Polícia Civil e do novo galpão da 1a Companhia de Polícia Militar 
Independente.

O prédio passa por reforma com a revitalização dos pisos, 
melhoria dos sistemas de ventilação natural e criação de 
um estacionamento exclusivo. O edifício terá banheiro com 
acessibilidade, salas de reunião, de intendência (para guardar 
suprimentos), além de recepção, vestiários e copa.

Atualmente, o espaço passa por construção de alvenaria; os 
vãos estão preparados para a instalação de janelas. A previsão de 
conclusão da obra é para novembro deste ano.

Na Rua Galo Novo, no Bairro Galo, a 
Prefeitura finalizou as obras de contenção de 
encosta para evitar novos desmoronamentos, 
deixando o local mais seguro.

Em um trecho da via, foi construído um 
muro de concreto armado em uma extensão de 
30 metros, executado um talude revestido de 
grama e confeccionada canaleta de drenagem 
e passagem para descida de água. A obra 
incluiu, ainda, a recuperação do pavimento 
asfáltico e instalação de cerca de proteção 
para pedestres.

A obra foi necessária porque o local 
estava perigoso para o trânsito de moradores, 
pedestres e motoristas, pois uma encosta e 
o trecho da via ameaçavam desmoronar, por 
causa da inexistência de talude de proteção. A 
situação havia se agravado em decorrência da 
declividade acentuada de aproximadamente 
seis metros entre a Rua Galo Novo e a via de 
acesso à Copasa.
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SERVIÇO DE CAPINA SEGUE NOS BAIRROS     
 Programação é definida de modo que toda a cidade receba a manutenção periodicamente

GOVERNO MUNICIPAL ALERTA CONTRA 
O RISCO DE QUEIMADAS     

 Provocar incêndios é crime e pode levar à multa e reclusão

Com mais de 60% do seu território 
coberto por áreas verdes, todos os 
anos, no período de estiagem, Nova 
Lima sofre com incêndios, e grande 
parte deles é causada pela ação do 
homem.  Com o vento mais forte 
nesta época do ano, as queimadas 

podem alcançar áreas significativas, 
levando à morte de animais 
silvestres, destruindo o sub-bosque 
das florestas, esterilizando a camada 
superficial do solo e prejudicando a 
sua regeneração natural. Além dos 
prejuízos ambientais, os incêndios 

podem atingir áreas residenciais, 
ameaçando também a vida da 
população. 

A Lei de Crimes Ambientais (lei 
nº 9.605/1998, artigo 41) prevê 
reclusão de dois a quatro anos e 
multa de R$ 400,00 a R$ 2.000,00 

para quem provocar incêndios em 
matas e florestas. Já o artigo 250 
do Código Penal aponta penalidade 
de três a seis anos de reclusão para 
quem causar incêndios expondo 
a vida, integridade física ou o 
patrimônio de outro ao perigo.

A manutenção de limpeza 
das vias públicas é realizada, 
periodicamente, com os serviços 
de capina nas vias públicas. Com 
uma programação preestabelecida, 
a cidade permanece mais limpa e 
agradável. Neste mês, os serviços 
seguem nos bairros Mingu, Mina 
D’água, Fazenda do Benito, Nossa 
Senhora de Fátima, Cruzeiro, Barra 
do Céu, Bela Vista, Cristais, Chácara 
dos Cristais e Alvorada, além do Vila 
da Serra e região.

Recentemente, o serviço tam-
bém foi executado nas seguintes 
localidades: Avenida José Bernardo 
de Barros e bairros Vila Odete, Vila 
Aparecida, Pau Pombo, Cascalho, 
Vila São Luís, Retiro, Cabeceiras, 
Parque Aurilândia, Vila Madeira, Vila 
São José, Vila Operária e Vila Passos. 

MEIO AMBIENTE

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Queimadas associadas a ventos mais fortes nesta época do ano podem alcançar áreas significativas

Limpeza urbana contribui para deixar a cidade mais agradável

SE VIR FOCOS 
DE INCÊNDIO, 
DENUNCIE!

Ligue para o corpo de 
bombeiros no 193 ou acione 
a Fiscalização Ambiental pelo 
(31) 3541-4376 (em horário 
comercial) ou a Guarda Civil 
Municipal Ambiental pelo 
98835-1966 (24h).
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TRABALHOS NO BAIRRO MATADOURO ESTÃO EM FASE FINAL     
 Obras nas ruas Rio de Janeiro e Pernambuco devem estar concluídas nas próximas semanas

PREFEITURA EXECUTA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS     
 Serviço melhora as condições das pistas; aplicação de fresas também é feita em outras vias

O trânsito de veículos leves e 
pesados na Rua Rio de Janeiro, no 
Bairro Matadouro, estará liberado 
nas próximas semanas. As obras 
na via estão em fase de conclusão. 
Foram realizados serviços de 
limpeza e recomposição do local, 
onde ocorreu erosão em decorrência 
de chuvas. Também foram criados 
drenos para garantir o escoamento 
de água pluvial e a estabilidade da 
contenção, bem como instalados 
novos bueiros. Os serviços preveem 
ainda a recomposição do pavimento 
asfáltico e reconstrução da calçada.

Na Rua Pernambuco, no mesmo 
bairro, foram realizadas a limpeza 
e a desobstrução de uma manilha 
de drenagem pluvial que passa 
debaixo da via e estava entupida 
devido ao descarte irregular de lixo. 
Isso impedia o escoamento da água, 
resultando no aumento do volume 
durante o período chuvoso; a água 
transbordou pela via e removeu 
os bloquetes. Agora a manilha 
foi desobstruída e o pavimento, 
assentado novamente. 

Alguns serviços são realizados 
diariamente pela Prefeitura para 
melhorar as condições das vias 
públicas. É o caso da Operação Tapa-
buracos, além das manutenções com 
fresa de asfalto.

Desta vez, receberam o serviço 
as ruas Alaska, Nicarágua, Melita, 
Hudson e Mississipi e as avenidas 
Montreal, Ontário e Yuri, no Jardim 
Canadá. 

Outras localidades também foram 

contempladas neste mês, como os 
bairros Vila Passos, Oswaldo Babosa 
Pena, Cascalho, Mingu, Vila Castela e 
Bela Fama, além da região do José de 
Almeida.

Já a Rua México, no Água Limpa, 

passou por manutenção para a 
correção de imperfeições da pista 
com a aplicação de fresa, material 
proveniente de reformas de trechos 
asfaltados, que melhora as condições 
de trânsito das pistas não asfaltadas.

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Operação Tapa-buracos no Jardim Canadá Rua México, no Água Limpa, recebeu manutenção com material fresado

Rua Rio de Janeiro recebe trabalhos finais antes de ser liberada

Essa rua também passou por 
manutenção de bueiros – dois foram 
desobstruídos porque estavam 

entupidos por material do próprio 
solo e outros dois substituídos, pois 
haviam sido concretados. Outro 

serviço de melhoria foi a ligação de 
mais um bueiro à rede principal.
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PREFEITURA REALIZA CITY TOUR VIRTUAL 
NA IGREJA ANGLICANA     

 Público poderá conhecer uma das principais atrações turísticas 
do município por meio de live no Instagram

CAPACITAÇÃO GRATUITA AUXILIA ARTESÃOS 
A DESENVOLVEREM PRODUTOS DE SOUVENIR      
 Atividade é uma das ações que visam fomentar o crescimento do turismo no município

No dia 30 de julho, às 10h, os nova-
limeses terão a chance de conhecer um 
pouco mais sobre a história da cidade 
por meio do City Tour Virtual que será 
veiculado pelo canal no Instagram 
@turismonovalima e apresentará a 
Igreja Anglicana – Paróquia de São 
João Batista. 

Construída no ano de 1.913 com 
material importado da Inglaterra, 
a igreja possui vitral que retrata o 
nascimento, a paixão e a ressurreição 
de Cristo e conta com um órgão de 
tubos inglês, doado pela Saint John 
Del Rey Mining Company, na época 
em que foi comemorado um século 
da presença inglesa em Nova Lima. 
A igreja foi tombada pelo patrimônio 
histórico municipal em 2010. 

O projeto City Tour acontece há 
três anos, mensalmente, e propõe 
aos participantes tanto roteiros 
turísticos tradicionais, quanto 
inusitados, mostrando características 
e curiosidades que fazem parte da 
formação histórica e cultural de Nova 
Lima. A oferta do serviço virtual é 
uma alternativa para assegurar a 
continuidade da iniciativa, diante da 
necessidade de se evitar a aglomeração 
de pessoas.

Entre os dias 20 e 24 de julho, 
a Escola de Turismo e Gastronomia 
da Administração Municipal oferta, 
gratuitamente, o curso on-line de 
produção de Souvenir. A iniciativa, 
que conta com a parceira da Emater e 
do Sebrae, é voltada aos artesãos da 
cidade e pretende capacitá-los para 
a produção de objetos que resgatem 
memórias que estão relacionadas aos 
atrativos turísticos de Nova Lima. O 
objetivo é que esses produtos sejam 
comercializados como souvenir aos 
visitantes e turistas.

As aulas virtuais serão realizadas 
das 18h às 19h, pela plataforma 
Google Meet. As inscrições para o 
curso já estão abertas e podem ser 
realizadas pelo turismonovalima.
com.br, e-mail semturnovalima@
gmail.com ou pelos telefones: 
(31) 98899-1418 e 98511-2016.

TURISMO

Proposta do curso é incentivar artesanato com características da cidade

Participantes do City Tour Virtual conhecerão parte da história da cidade a partir da visita on-line à Igreja Anglicana
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CONFIRA AS LIVES COM ATIVIDADES 
ESPORTIVAS E DE LAZER     

 Opções não faltam para manter o corpo em movimento durante o período 
de distanciamento social

VEM AÍ A PRIMEIRA EDIÇÃO DO CAMPEONATO 
NOVA-LIMENSE DE FUTEBOL VIRTUAL     

 Competições de Fifa 20 e PES 20 serão disputadas no próximo mês 
tanto no Xbox One quanto no Playstation 4

Dando continuidade à série 
de lives nas áreas do esporte 
e lazer durante a pandemia, a 
Administração Municipal realiza, até 
20 de agosto, transmissões ao vivo 
de diversas atividades pelo perfil 
@prefeituranovalima_online no 
Instagram. As aulas do programa 
Movimento em Casa são oferecidas 
em praticamente todos os períodos 
(manhã, tarde e noite), de segunda 
a sexta-feira. 

Na programação, há aulas de 
capoeira, xadrez e karatê às segundas 
e quartas-feiras; tai chi chuan e jiu-
jitsu, além das atividades lúdicas 
de esporte e lazer para o público 
infantil, às terças e quintas-feiras. 
O treinamento funcional é oferecido 
segunda, quarta e sexta-feira. Já 
para quem gosta de dançar, a opção 
é a zumba às quintas e sextas-
feiras.

A fim de diversificar as atividades 
esportivas e de lazer durante a pandemia 
do coronavírus, a Administração Municipal 
realiza a primeira edição do Campeonato 
Nova-limense de Futebol Virtual, com as 
disputas on-line de Fifa 20 e PES 20, no 
Xbox One e Playstation 4. As inscrições 
devem ser feitas de 20 de julho a 3 de 
agosto, no novalima.mg.gov.br. As 
competições serão disputadas entre os 
dias 6 e 30 do próximo mês, com as 
finais transmitidas no YouTube, pelo canal 
Prefeitura de Nova Lima Oficial.

Os interessados devem preencher o 
formulário, anexando cópias do documento 
de identidade e do comprovante de 
endereço e, caso seja menor de 18 anos, é 
preciso anexar documento do responsável 
e termo de responsabilidade preenchido. 
Qualquer morador da cidade pode se 
inscrever, mas deve providenciar todo o 
equipamento necessário para a realização 
das partidas, como console, jogo e conexão 
pela internet.

A realização do Campeonato Nova-
limense de Futebol Virtual conta com a 
parceria da SportI, que fará a gestão 
das competições e as transmissões. 
Os campeões e vice-campeões serão 
premiados com troféus.

ESPORTE E LAZER

Programação do Movimento em Casa já está definida até o dia 20 de agosto

Prefeitura busca diversificar as atividades esportivas e de lazer durante o período de distanciamento social

Inscrições: de 20 de julho a 3 de agosto, no novalima.mg.gov.br
Competições: de 6 a 30 de agosto
Finais transmitidas pelo canal Prefeitura de Nova Lima Oficial no YouTube

CAMPEONATO 
NOVA-LIMENSE DE 
FUTEBOL VIRTUAL
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