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ACIDADE

Prefeitura faz investimentos que garantem mais 
proteção de informações e dados armazenados, 
além de agilidade e qualidade na prestação 
de serviços

Governo Municipal e Vale fecham parceria 
para elevar a qualidade da educação em 
Nova Lima e aprimorar a gestão escolar
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Prefeitura investirá mais de R$ 2 milhões 
na execução do Espaço Cidadania 
e das casas de passagem feminina 
e masculina
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Giro pelas Obras apresenta trabalhos 
em encosta no Quintas II, UBS do Galo, 
Biblioteca Pública e novos acessos ao 
Oswaldo Barbosa Pena II
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TECNOLÓGICA
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Em celebração ao Dia Nacional de Tereza 
de Benguela, comemorado em 25 de julho, a 
Prefeitura realizou duas lives especiais do projeto 
Papo de Tambor, nos dias 14 e 21 do último 
mês. Os eventos virtuais buscaram promover a 
visibilidade e o protagonismo da mulher negra.

No dia 14 de julho, a live trouxe saberes, 
conceitos, história, desafios e dados estatísticos 
referentes ao afroempreendedorismo, além de 
uma colorida aula de turbantes, com a estilista 
e ativista Énia Dára, valorizando as heranças 
africanas na moda brasileira. Já no dia 21, o 
Papo de Tambor abordou a história de Tereza 
de Benguela e de outras heroínas da liberdade, 
provocando uma reflexão sobre o impacto da luta 
dessas mulheres na trajetória do país. 

Ao longo da segunda quinzena do mês de 
julho, também foi divulgado, nas redes sociais 
oficiais do município, o vídeo “Feminismo Negro”, 
trazendo reflexões sobre a condição desigual e 
desprivilegiada que essas mulheres ocupam na 
sociedade contemporânea, condicionadas tanto 
pelo racismo estrutural quanto pelo sexismo, 
ressaltando a importância do ativismo na 
transformação dessa realidade.

DIA NACIONAL DE TEREZA 
DE BENGUELA É CELEBRADO COM 
ATIVISMO DIGITAL, EM NOVA LIMA    

Vídeo e lives promovem reflexões sobre a importância do protagonismo 
de mulheres negras para enfrentamento do racismo e do machismo 

na sociedade brasileira

MODERNIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA E DA 

GESTÃO DE PROCESSOS
Há mais de dois anos, demos início a 

um arrojado projeto de modernização da 
infraestrutura tecnológica e de gestão de 
processos na Prefeitura. Realizamos diversos 
diagnósticos de riscos e vulnerabilidades e 
reestruturamos o Centro de Processamento 
de Dados, ambiente projetado para 
concentrar servidores, equipamentos de 
processamento e armazenamento de 
informações.

Implantamos uma solução de correio 
corporativo, com 1.700 contas, para a 
troca de informações profissionais no 
ambiente da Prefeitura. Passamos a 
utilizar o sistema TAG, que permite o 
trâmite de correspondências, como ofícios e 
comunicações internas, de forma eletrônica, 
sem a utilização de papel e de serviço de 
malote. Também adquirimos 700 novas 
máquinas modernas, bem como licenças 
de antivírus, serviços e monitoramento e 
proteção de acesso à internet, softwares 
originais atualizados, ferramentas e 
recursos de tecnologia da informação para 
a sede e as unidades administrativas.

A modernização da gestão dos processos 
contém módulos e funcionalidades da 
área administrativa e parte da financeira, 
como orçamento, compras e licitações, 
almoxarifado, frotas, viagens, patrimônio, 
tesouraria e contabilidade. Além disso, 
as áreas da saúde e da educação 
terão avanços consideráveis, como a 
implantação do prontuário eletrônico, 
que está em andamento, e a inteligência 
operacional às atividades diárias do ensino, 
respectivamente.

Essa nova infraestrutura tecnológica, 
aliada à gestão de processos, é um grande 
desafio, mas traz resultados importantes 
para a Prefeitura. Todo esse investimento 
garantirá mais segurança, qualidade e 
agilidade na prestação de serviços públicos 
municipais.

DESENVOLVIMENTO SOCIALEDITORIAL

TODO ESSE INVESTIMENTO 
GARANTIRÁ MAIS SEGURANÇA, 
QUALIDADE E AGILIDADE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
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DÁ UM LIKE!

Em lives especiais, projeto Papo de Tambor abordou protagonismo e ativismo 
da mulher negra, em memória da líder quilombola Tereza de Benguela
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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.

O LEGADO DE TEREZA 
Após dois séculos de sua morte, Tereza de 
Benguela é lembrada como uma das principais 
lideranças na resistência contra a escravidão 
no Brasil. À frente do quilombo Quariterêre, no 
Mato Grosso, ela comandou sua comunidade 
por duas décadas, contra os opressores 

portugueses. Tereza foi assassinada, lutando 
pela liberdade. Em sua memória, o dia 25 de 
julho entrou para o calendário oficial de Nova 
Lima, a partir da Lei Municipal N° 2.472, data em 
que também celebramos o Dia Internacional da 
Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha.
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Estão abertos, até o dia 11 de agosto, 
os editais de chamamento público 
para selecionar entidade interessada 
em assumir a execução dos serviços 
socioassistenciais ofertados nas casas 
de passagem feminina e masculina 
do município. Podem participar 
organizações da sociedade civil cujo 
objeto de atuação seja na área social. 
Para se inscrever, é preciso elaborar um 
Plano de Trabalho, baseado no edital, 
que possua a vigência de um ano e não 
ultrapasse os valores destinados pelo 
poder público para cada serviço.

As unidades recebem, respecti-
vamente, mulheres sozinhas, ou 
acompanhadas da família, e homens, 
que também podem ser acolhidos com 
ou sem família. Os usuários contam com 
acolhimento institucional, alimentação 

e acompanhamento socioassistencial, 
com vistas a superarem a situação de 
vulnerabilidade em que se encontram. 
Para a casa de passagem masculina, 
a Prefeitura realizará o repasse de 
R$ 600 mil, em 12 parcelas, de acordo 
com a vigência da parceria. Já para a 
Casa de Passagem Feminina, o valor 
anual destinado pela Administração 
Pública é de R$ 548 mil.

O edital de chamamento público 
do Espaço Cidadania também está 
disponível no novalima.mg.gov.br e 
vai até o dia 17 de agosto. O repasse 
municipal será de R$ 925 mil, concedido 
em 12 parcelas.

No último dia 24, a Prefeitura 
promoveu uma live, em seu canal no 
Instagram, em menção ao aniversário 
de 30 anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), comemorado 
em 13 de julho deste ano. O evento 
virtual contou com a participação do 
presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
e coordenador executivo do Capaz, 
Daniel Vieira, e da secretária 
municipal de Desenvolvimento Social 

e Políticas Públicas, Débora David 
da Luz, que trouxeram reflexões 
sobre os avanços trazidos por essa 
legislação para assegurar os direitos 
infantojuvenis e sobre as dificuldades 
de implementação determinadas 
pelo ECA, na prática. A legislação 
que assegura prioridade absoluta ao 
público infantojuvenil ainda divide 
opiniões mesmo após 30 anos de 
aprovação.

PREFEITURA INVESTIRÁ MAIS DE R$ 2 MILHÕES NA EXECUÇÃO 
DAS CASAS DE PASSAGEM E DO ESPAÇO CIDADANIA   

Entidades interessadas em participar dos editais devem observar os prazos de inscrição, que terminam em agosto

EVENTO VIRTUAL PROMOVE DEBATE EM COMEMORAÇÃO AO 
ANIVERSÁRIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Espaço Cidadania é uma das importantes conquistas recentes da cidade
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ESPAÇO CIDADANIA

VENDA CASADA É CRIME 

............................................. 
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 venda casada é considerada crime contra as relações 
de consumo, previsto no Art. 5º, II, da Lei N.º 8.137/90. 
Essa prática impõe ao consumidor adquirir outros produtos 
ou serviços na compra de um bem ou serviço. Para não 
cair nessa armadilha, fique atento às seguintes dicas: 

• Ao adquirir um produto ou serviço, o consumidor deverá 
conferir a descrição do bem antes de realizar o pagamento. 
Deve conferir também o valor e a quantidade, pois muitas 
vezes essas vendas casadas são feitas de forma oculta, 
utilizando seguros e garantias estendidas, onde o consumidor 
não é avisado e os valores vêm embutidos na venda;

• O prazo para cancelamento do contrato de seguro e garantia 
estendida é de sete dias, a contar do ato da compra do bem 
ou serviço;
• Caso o lojista se negue a realizar o cancelamento da garantia 
estendida ou do seguro, o consumidor deverá se dirigir ao 
Procon dentro do prazo de sete dias para requerer a notificação 
do estabelecimento para o cancelamento dessas modalidades;
• Na aquisição de contratos de seguros ou garantias 
estendidas, a nota fiscal deverá conter a compra especificada 
e separadamente. Os valores devem estar distintos e 
demonstrar, de forma clara, a aquisição com comprovantes 
individualizados.

LEMBRE-SE: EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS, A RECOMENDAÇÃO É REFORÇAR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E FICAR EM CASA.
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Os cadastros poderão ser feitos 
até 5 de agosto. 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 

LIDERA SEGUE NA TERCEIRA FASE     
 Projeto, que tem a integração dos setores público e privado e da sociedade civil, 

busca a identificação de cidadãos líderes para atuarem na transformação do município

ACELERA OFERECE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL DE CARREIRA      

 Teste vocacional é gratuito; estudantes nova-limenses que cursam o terceiro 
ano do ensino médio podem se cadastrar pelo telefone (31) 98006-4187

O Projeto Lidera, que tem foco 
na transformação e inovação para 
a construção do protagonismo 
com vistas ao desenvolvimento do 
município, segue na terceira fase 
com a realização de entrevistas por 
telefone. Participam cerca de 60 
pessoas (líderes ou não), que residem 
ou atuam nas várias regiões de 
Nova Lima. Eles relatam sobre o que 
compreendem como desenvolvimento, 
o que entendem que precisa ser 
melhorado e os principais gargalos e 
dificuldades do município, bem como 
o que está sendo feito pelo poder 
público.

Criado pelo Governo Municipal 
em 2018, a metodologia utilizada 
está sendo desenvolvida em parceria 
com o Sebrae-MG, cujos trabalhos 
são conduzidos por uma consultoria 
especializada em relacionamento e 
desenvolvimento local. O objetivo 

Quem está em dúvida sobre 
qual carreira seguir tem agora 
a oportunidade de se decidir. A 
Administração Municipal firmou 
parceria com a Startup Beduka, por 
meio do programa Acelera, para 
disponibilizar testes vocacionais e 
análises de perfis pessoais digitais 

gratuitos para alunos nova-limenses 
de escolas estaduais que cursam 
o terceiro ano do ensino médio. O 
objetivo é motivá-los a descobrirem 
seus perfis pessoais e, assim, poderem 
fazer escolhas mais assertivas nos 
caminhos que seguirão após a 
conclusão do curso.

Para participar, os estudantes 
devem se cadastrar na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Renda, por 
meio do telefone (31) 98006-4187. 
A partir daí, terão acesso à plataforma 
da Beduka e ao cupom gratuito para 
o teste.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Empresa de consultoria (à esquerda) realiza entrevista com Gilmara Barbosa (à direita) durante a terceira fase do Lidera

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.  

ANALISTA DE QUALIDADE-
CONCRETO (CÓD. 2973)

Requisitos: idade acima de 18 anos; 
experiência na área de qualidade de 
laboratórios de ensaios químicos, no 
segmento de cimenteiras e concreto; 
formação acadêmica em Gestão de 
Qualidade e Logística e/ou Engenharia 
de Produção. Atividades: ser 
responsável pela criação e implantação 
do sistema da qualidade, avaliar e 
padronizar os processos de acordo 
com as estratégias dos negócios e 
normas regulamentadoras; realizar 
Planejamento e Controle da Produção, 
ensaios de qualidade de concretos e 
emitir laudo técnico. Benefícios: vale-
transporte, vale-refeição, cesta básica e 
cesta limpeza. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, 30 horas 
semanais. Salário: R$ 2.200,00.

ELETROMECÂNICO (CÓD. 2990)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
curso técnico em Eletromecânica, 
experiência em manutenção 
de equipamentos hidráulicos e 
disponibilidade para viagens de longo 
período. Atividades: manutenção 
de equipamentos hidráulicos. 
Benefícios: vale-transporte, cesta 
básica e assistência médica. Horário 
de trabalho: 8h diárias, com 1 hora 
de intervalo, de segunda a sexta-feira. 
Salário: R$ 2.324,00.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (CÓD. 2993)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
experiência comprovada e curso técnico 
na área. Atividades: participar da 
elaboração dos programas PPRA, 
PGR, PCMSO em conjunto com as 
áreas de engenharia de segurança 
e medicina do trabalho; realizar 
inspeções de segurança e fiscalizar 
atividades nas unidades de negócio; 
dar suporte às análises dos acidentes 
do trabalho; investigar e analisar 
casos de acidentes; inspecionar 
ferramentas e equipamentos; executar 
demais atividades operacionais 
e administrativas relacionadas à 
segurança do trabalho; apoiar as 
chefias e profissionais no campo. 
Benefícios: alimentação na empresa, 
cartão alimentação, transporte, 
assistências médica e odontológica e 
seguro de vida. Horário de trabalho: 
8h diárias, com 1h de intervalo, 
de segunda a sexta-feira. Salário: 
R$ 2.117,00.

VAGAS EM
NOVA LIMA

Canais para esclarecimento de dúvidas: Whatsapp: 98006-2897
e-mail: lidera@pnl.mg.gov.br

ETAPAS ANTERIORES

Recebo o projeto Lidera como 
uma grande oportunidade para 
participar de forma ativa das 
ações que envolvem a nossa 
comunidade, na expectativa 
de que possamos em conjunto 
contribuir diretamente para o 
desenvolvimento local, assumindo 
o papel de cidadão protagonista 
da nossa própria história”
 
Gilmara Barbosa,
diretora do Centro Educacional 
Catavento e executiva do Grupo de 
Escolas Particulares de Nova Lima

é formar agentes que possam 
ampliar conhecimentos e técnicas 
para atuarem, de forma coletiva, na 
transformação de sua região, a fim 
de impulsionar o desenvolvimento 
humano e socioeconômico, além do 
fortalecimento do município em toda 
a sua abrangência.

Nas duas fases anteriores, 
ocorreram 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, que promoveram o diálogo 
com a sociedade sobre as implicações 
dos avanços tecnológicos nas 
relações trabalhistas e no futuro do 
trabalhador.
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PREFEITURA E VALE FECHAM PARCERIA PARA 
ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO EM NOVA LIMA    

 Projeto Educa Bem conta com a consultoria da Falconi e busca aprimorar a gestão escolar

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA RECEBEM 
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DURANTE ENSINO REMOTO    

 Professores desenvolvem atividades que asseguram a continuidade da aprendizagem, 
considerando o processo de cada estudante

A Prefeitura, Vale e Falconi formalizaram, no 
dia 22, a parceria para execução do projeto Educa 
Bem. O objetivo é aprimorar a gestão da educação 
em Nova Lima, para buscar resultados ainda mais 
expressivos na aprendizagem dos alunos, dentre 
eles, superar a meta projetada pelo governo 
federal para o município, na avaliação do Ideb do 
próximo ano.

A iniciativa é acompanhada pela empresa de 
consultoria Falconi e teve início em janeiro deste 
ano. Em função da pandemia, os trabalhos foram 
readaptados. A própria assinatura do contrato, 
que seria em março, teve que ser adiada.

A partir da adoção do teletrabalho, o projeto 
desenvolveu ferramentas para acompanhar o 
desenvolvimento das atividades em cada escola 
e seus respectivos resultados. Pelo aplicativo 
Dayway, por exemplo, é possível organizar todos os 
dados por unidade de ensino, séries, percentuais 
de acertos, dentre outros parâmetros, apontando 
as questões satisfatórias e o que ainda precisa ser 
aprimorado.

Nova Lima conta hoje com 165 alunos 
da Educação Inclusiva, matriculados na rede 
municipal de ensino. Para garantir o direito à 
Educação Especial desses estudantes ao ensino 
regular e assegurar a qualidade desse processo, 
respeitando as condições específicas de cada 
criança, a Prefeitura dispõe de uma equipe 
multiprofissional no Núcleo de Assessoria Técnica 

Educacional Especializada (Nate), que orienta as 
unidades escolares no acompanhamento de cada 
caso e na elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI) do aluno.

Durante a fase de isolamento social, o trabalho 
continua acontecendo, porém de forma remota, 
com orientações às escolas por meio de reuniões 
on-line, entre a equipe do Nate e os profissionais 

envolvidos no aprendizado das crianças atendidas 
pelo núcleo. A partir dessas orientações, os 
professores desenvolvem atividades adaptadas 
para seus alunos, tendo como base a proposta 
curricular do município, alinhada ao PDI. O 
monitoramento das atividades remotas é feito 
em parceria com as escolas e, quando necessário, 
com as famílias.

EDUCAÇÃO

Formalização da parceria entre Prefeitura e Vale, com a consultoria da Falconi, ocorreu no último dia 22

Quando assumimos o governo em 2016, 
encontramos grandes dificuldades, mas 
realizamos uma série de ações, como a mudança 
dos conceitos de letra para notas e a retomada 
do programa Escola em Tempo Integral. Hoje 
temos orgulho de ver a qualidade da educação 
em Nova Lima. Sem dúvida nenhuma, o Educa 
Bem marcará as próximas gerações”
 
Vitor Penido,
prefeito de Nova Lima

Esse é um investimento em gestão, 
organização e especialização da gestão 
pública em educação e coloca Nova Lima, 
que é um município tradicionalmente 
minerador, na vanguarda da condução de 
todo o processo educacional e de formação 
de crianças e adolescentes”
 
Romário Galter,
gerente de Reparação e Desenvolvimento 
da Vale

Sabemos que quem não mede, não gerencia. 
E quem não gerencia, não alcança resultados. 
O que está sendo feito aqui é a construção 
de bases de sustentação. É um projeto 
absolutamente estruturante e que vai dar 
resultados para as próximas gerações”
 
Vinicius Brum,
sócio e head da Unidade de Saúde, Segurança, 
Educação e Serviços Públicos da Falconi
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A Administração Municipal, por 
meio do decreto Nº 10.164, de 25 de 
junho, declarou, como interesse social, 
os assentamentos dos bairros Rosário, 
Jardim Canadá, Cruzeiro, Monte Castelo, 
Rio de Peixe, Honório Bicalho e Barra do 
Céu. Já pelo decreto Nº 10.225, de 15 de 
julho de 2020, foi a vez do Mingu, Boa 
Vista, Mina D’água, Cascalho, Cabeceiras, 
Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, Vila 
Marise, Bela Fama, Areião do Matadouro 
e Matadouro receberam essa mesma 
classificação.

A declaração de interesse social diz 
respeito aos assentamentos constituídos 
predominantemente por famílias de baixa 
renda, considerados consolidados em 
decorrência de sua extensão, do número 
de famílias ou do tempo de ocupação. Ela 
busca reconhecer e estimular a resolução 
de conflitos extrajudiciais, possibilitando 
criar um ambiente para regularizar 
esses imóveis sem os custos iniciais em 
cartório, seguindo as regras previstas na 
Lei de Regularização Fundiária Federal. 
Vale ressaltar que apenas o primeiro 
registro é isento de custos e taxas.

Após a realização do levantamento 
socioeconômico e da condição dos imóveis, 
a Administração Municipal deu início ao 
processo de notificação dos proprietários 
ou ocupantes de imóveis localizados na 
faixa de domínio da rodovia MG-030 no 
trecho que passa por obras de duplicação. 
Caso não concordem com os valores de 
indenização – que, conforme a lei, têm 
de partir do que prevê a planta genérica 
do município –, os cidadãos podem abrir 
processo na Prefeitura, no prazo de 15 
dias da notificação, para negociar e 
apresentar contraproposta; cada caso é 
avaliado individualmente.

É importante reiterar que foram 
notificadas as construções que estão na 
faixa de domínio da rodovia (15 metros 
de distância do eixo da pista). Mesmo que 
a estrada não passe em cima da imóvel, 
a utilização da faixa de domínio pode ser 
necessária para obras complementares 
de infraestrutura e operação, como 
drenagem, aterro e instalação de 
pontos de ônibus, além de questões de 
segurança. Não é permitido, por exemplo, 
deixar acessos para carros com saída 
direta para a rodovia.

NOVA LIMA DÁ MAIS UM PASSO IMPORTANTE COM 
A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL     

 Decretos tornam processo mais acessível para moradores de diversos bairros, reduzindo custos iniciais com cartório

GOVERNO MUNICIPAL ESCLARECE SITUAÇÃO 
DAS DESAPROPRIAÇÕES NA MG-030     

 Mesmo que a estrada não passe em cima do imóvel, utilização da faixa de domínio pode ser necessária 
para obras complementares de infraestrutura e operação; valores das indenizações podem ser negociados

HABITAÇÃO
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Governo Municipal declarou diversos bairros da cidade, dentre eles o Cruzeiro, como área de interesse social 

Levantamento socioeconômico e da condição dos imóveis foi realizado pela Prefeitura
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A lei determina que a 
negociação dos valores da 
notificação tenham como 
base inicial a planta genérica 
do município. No entanto, 
cabe ressaltar que ninguém 
sairá no prejuízo.

IMPORTANTE
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CEACOR SERÁ AMPLIADO PARA ATENDER 
CASOS SUSPEITOS DE COVID-19     

 Mudança temporária une UPA ao Centro de Atendimento – Coronavírus 
e aumenta para 18 o número total de leitos para tratamento da doença

RECONSTRUÇÃO DA UBS DO CABECEIRAS É RETOMADA     
 Novo processo licitatório foi realizado para terminar obra que ficou paralisada devido 

à rescisão do contrato com construtora que iniciou os trabalhos

Para ampliar o atendimento aos pacientes 
com sintomas gripais moderados e graves, a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) será 
transformada em Centro de Atendimento – 
Coronavírus (Ceacor) nesta segunda-feira 
(03/08), unindo as duas unidades. Com a 
mudança, que é temporária e visa o melhor 
atendimento da população no combate ao 
coronavírus, o centro passará a contar com 
18 leitos no total, sendo 14 clínicos e quatro 
de urgência equipados com respiradores.

Vale lembrar que crianças com sintomas 
gripais moderados e graves também devem 
ser levadas ao PA do Jardim Canadá ou 
ao HNSL, já que o Ceacor é voltado para 
pacientes com idade acima de 13 anos.

Enquanto vigorar essa alteração, o 
paciente que precisar de atendimento 
de emergências diversas, que não 
sejam gripais, deve procurar o Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes (HNSL), que 
funciona 24h, ou o Pronto Atendimento 
(PA) do Jardim Canadá (até 19h, todos 
os dias da semana).

No dia 20 de julho, a Prefeitura 
assinou o contrato para a retomada 
das obras da nova Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Cabeceiras. A 
expectativa é de que os trabalhos 
sejam concluídos em, no máximo, 
cinco meses. A execução do serviço 
vai ao encontro de uma antiga 
reivindicação da comunidade local, 
que contará com um espaço com 
mais conforto e comodidade para 
receber os usuários e os profissionais 
da saúde.

É importante esclarecer que a 
obra foi paralisada devido à rescisão 
contratual com a construtora que 
havia iniciado os trabalhos em 
dezembro de 2018, mas não cumpriu 
o contrato. A segunda colocada na 
licitação desistiu de assumir a obra. 
Por esses motivos, foi necessário 
fazer um novo processo licitatório e 
a contratação de outra empreiteira.

Com o reinício dos trabalhos, o 
número de consultórios será dobrado 
e todo o local seguirá o padrão 
de acessibilidade. A UBS também 

SAÚDE

Criado há quatro meses, Ceacor contará com 18 leitos para o tratamento contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (03/08)

Com a retomada dos trabalhos, comunidade do Cabeceiras deve receber nova UBS em até cinco meses

contará com salas mais adequadas 
para os serviços de odontologia, 

vacinas, acolhimento e reuniões; 
serão construídas ainda salas para 

os agentes comunitários de saúde e 
de endemias.
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Por decisão do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, as cidades que 
não aderiram ao Minas Consciente 
tiveram que fazer a adesão e seguir 
as orientações do governo estadual. 
Diante desta decisão, Nova Lima 
voltou a integrar o plano.

Os tipos de estabelecimentos 
que poderão funcionar, bem como 
aqueles que terão suas atividades 
interrompidas, são os determinados 
pelas “ondas” estabelecidas pelo 
executivo estadual. No momento, a 
região onde a cidade se insere está 
na Onda Verde. A lista completa 
dos estabelecimentos que podem 
funcionar está disponível em 
www.mg.gov.br/minasconsciente.

É importante ressaltar que o 
prefeito Vitor Penido tem mantido 
diálogo constante com o governo 
estadual e prefeitos de outras 
cidades, a fim de buscar soluções 
condizentes com as especificidades 
de Nova Lima.

Para a flexibilização do comércio, 
iniciada no dia 5 de maio, a Prefeitura 
havia se baseado em diversos fatores, 
dentre eles os dados epidemiológicos, 
constantemente acompanhados, 
além do conhecimento detalhado 
do comércio local, que conta com 
pequenos empreendimentos em sua 
maioria.

Desde o início da pandemia, o 
Governo Municipal realizou milhares 
ações de notificações, orientações 
verbais, ações educativas e de 
conscientização, panfletagem, 
fechamentos, atendimentos a 
denúncias, operações e conferência 
de planos de ação de empresas.

Além disso, a Prefeitura também 
aumentou consideravelmente o 
número de testes realizados nos 
últimos meses e passou a testar 
todos os casos notificados.

A atuação conjunta da Divisão 
de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (Dfau), Vigilância Sanitária 
e Guarda Civil Municipal, que foi 
reforçada durante a pandemia da 
Covid-19 por profissionais de outras 
áreas, dá continuidade ao trabalho 
de fiscalização, a fim de assegurar 
o cumprimento das determinações 
estabelecidas em âmbitos municipal, 
estadual e federal. De março até 
agora, mais de 8 mil ações foram 
executadas.

A população também precisa 
fazer a sua parte no enfrentamento 
à pandemia. Além de usar máscara 
sempre que sair de casa, o cidadão 
pode denunciar os estabelecimentos 
que descumprirem as determinações 
na Ouvidoria Geral do Município, que 
funciona de segunda a sexta, das 8h 
às 17h, e atende pelos telefones (31) 
98773-1172 e 98899-1217.

JUSTIÇA DETERMINA O RETORNO DO MUNICÍPIO 
AO PLANO MINAS CONSCIENTE     

 Lista completa dos estabelecimentos que podem funcionar está disponível em www.mg.gov.br/minasconsciente

MAIS DE 8 MIL AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 
REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA     
 Equipes trabalham para assegurar o cumprimento das determinações 

estabelecidas em âmbitos municipal, estadual e federal

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
COMBATECORONAVIRUS.PNL.MG.GOV.BR

CRITÉRIOS ADOTADOS

CIDADE

FISCALIZAÇÃO

Funcionamento do comércio voltou a seguir decisões do governo estadual

Fiscalizações da Prefeitura contam com atuação conjunta da Divisão de Fiscalização 
de Atividades Urbanas (Dfau), Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal
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Desde o início de 2018, a Administração 
Municipal destinou recursos para empreender um 
ousado projeto de modernização da infraestrutura 
tecnológica e de gestão de processos na 
Prefeitura. Vários diagnósticos de riscos e 
vulnerabilidades foram realizados e, com isso, 
o atual Datacenter ou Centro de Processamento 
de Dados – ambiente projetado para concentrar 
servidores, equipamentos de processamento e 
armazenamento de dados – foi reestruturado. 
Foram adquiridas ferramentas de antivírus e 
firewall para proteção dos dados e informações 
armazenados na Prefeitura. Desse modo, tornou-
se possível monitorar o tráfego de dados na rede 
quanto ao desempenho, segurança e qualidade.

A modernização da gestão dos processos 
tem como destaque a implantação do novo 
Sistema Integrado de Gestão Municipal – Sigem, 
contendo módulos e funcionalidades da área 
administrativa e parte da financeira: orçamento, 
compras e licitações, almoxarifado, frotas, 
viagens, patrimônio, tesouraria e contabilidade. A 
implantação está prevista para iniciar neste mês 
e, para assegurar o uso pleno do novo sistema, 

vários servidores de todas as secretarias receberão 
treinamentos até setembro. 

Um sistema de gestão integrado e robusto 
garante que todos os processos de trabalho sejam 
realizados em conformidade com os princípios 
da legalidade, impessoalidade, publicidade, 
transparência e eficiência.  O Sigem propiciará 
maior controle, padronização e agilidade na 
execução de atividades pelos servidores e na 
prestação de serviços à população.

Outra ação de grande relevância foi a 
implantação de uma solução de correio corporativo, 
com 1.700 contas, para a troca de informações 
profissionais no ambiente da Prefeitura.

Em relação à economicidade, a Administração 
Municipal adquiriu uma ferramenta para que os 
atendimentos e suporte aos usuários de TI possam 
ser realizados de forma remota, sem necessidade 
de deslocamentos até o local do chamado.

Destaca-se, ainda, a implantação do sistema 
TAG que permite o trâmite de correspondências, 

como ofícios e comunicações internas, de forma 
eletrônica, sem a utilização de papel e de serviço 
de malote. Além disso, com a implantação do 
software de bilhetagem nas impressoras locadas, 
ocorreu uma diminuição expressiva no consumo 
de papel.

Ao todo, a Administração Municipal adquiriu 
mais de 700 novos computadores modernos, 
bem como licenças de antivírus, serviços e 
monitoramento e proteção de acesso à internet 
(firewall), softwares originais atualizados 
(autocad, licença windows, pacote office e ms 
Project), ferramentas e recursos de TI (nobreak 
e reestruturação da parte elétrica do datacenter, 
links de internet para a sede e unidades 
administrativas da Prefeitura).  Também está 
em fase interna de licitação uma solução para 
organização e digitalização do arquivo público 
municipal, visando preservar e proteger o acervo 
documental da Prefeitura.

O Sistema de Gestão de Saúde Pública 
(Sigesp) inclui a implantação do prontuário 
eletrônico, que está andamento. De conteúdo 
sigiloso e científico, ele é produzido de forma 
digital em um computador e armazenado de 
forma segura no sistema de gestão, acessível 
apenas aos gestores por controle de perfil de 
acesso. Cada profissional da saúde terá um 

acesso individualizado, assegurado por usuário 
e senha, e todo o sistema é protegido por 
criptografia para garantir a segurança e o sigilo 
das informações.

Já o Sistema de Gestão Escolar (Sigesc), 
em fase de implantação, traz inteligência 
operacional às atividades diárias do ensino. 
Fundamental para organizar e gerenciar os 

processos educacionais, essa solução garante 
profissionalismo, rapidez, redução de erros e 
aumento de produtividade, bem como outros 
benefícios. Também facilita a rotina do corpo 
docente e dos estudantes, com os controles de 
avaliações e frequências, notas e desempenho.

PREFEITURA MODERNIZA A INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA E DE GESTÃO DE PROCESSOS     
 Investimento garante mais segurança, qualidade e agilidade na prestação de serviços

ECONOMIA E PRATICIDADE

700 COMPUTADORES 
ADQUIRIDOS

ADMINISTRAÇÃO

Investimento na modernização da infraestrutura tecnológica e de gestão 
trouxe mais segurança na proteção dos dados e informações da Prefeitura
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A modernização da infraestrutura tecnológica 
e da gestão de processos é um grande 
desafio e que impacta positivamente toda a 
Prefeitura. Representa mais segurança dos 
dados e informações e maior eficiência e 
transparência na realização de atividades e na 
prestação de serviços aos cidadãos. Também 
é fundamental para assegurar que o tráfego 
de dados e informações ocorra em ambiente 
protegido e, regularmente, monitorado quanto 
ao desempenho, segurança e qualidade”
 
Lídia Vasconcellos,
responsável pela implantação
do projeto

AVANÇOS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO
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Revitalização do prédio da Biblioteca Pública, ampliação da UBS do Galo, contenção 
de muro no Bairro Quintas II e acessos para pedestres seguem em execução

OBRAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO 
E INFRAESTRUTURA AVANÇAM

O Governo Municipal realiza 
uma série de obras que garantem 
melhorias para a população: a 
Biblioteca Pública, importante 

equipamento para o acesso da 
população à educação passa por 
restauração completa; a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Galo ficará 

mais ampla para atender à demanda 
crescente do bairro; os acessos 
criados no Oswaldo Barbosa Pena II 
estão seguros e com acessibilidade 

para ligar o bairro a vias importantes; 
a contenção no Bairro Quintas II 
vai proteger a encosta do trevo da 
MG-030.
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GIRO PELAS OBRAS

Situado no Corredor Cultural, prédio é recuperado para abrigar a 
Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães

UBS do Galo segue em obra de reforma e ampliação

REVITALIZAÇÃO DA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL    
Importante equipamento agora 
terá anexo e acessibilidade

UBS DO GALO 
É AMPLIADA    

Projeto prioriza acessibilidade

Importante equipamento da cidade, o prédio que abriga a 
Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães passa 
por recuperação e revitalização. As obras se fazem necessárias 
para dar mais segurança e acessibilidade aos usuários. As 
reformas contemplam telhado, pisos, esquadrias de madeira 
e banheiros. 

Além disso, a construção de um anexo em dois pavimentos 
nos fundos do imóvel, interligando à edificação principal por 
uma passarela, está na fase de acabamento. Também estão 
sendo instaladas duas plataformas elevatórias para garantir a 
acessibilidade de todos.

É importante lembrar que o imóvel é tombado pelo município 
e, portanto, o projeto foi elaborado com critérios rigorosos para 
se manter fiel aos detalhes da construção original.

O projeto da UBS do Galo foi pensado para 
atender à demanda crescente do bairro e, além 
da reforma, a unidade será ampliada: a área 
construída passará de 57 m² para 137m². Dessa 
maneira, a recepção ganha um espaço maior. 
Agora a UBS terá banheiros masculino, feminino 
e para portadores de mobilidade reduzida; três 
consultórios sendo que um deles com banheiro 
acessível; sala de curativos e consultório 
odontológico com escovário.

Atualmente, seguem os serviços de fundações 
para a estrutura dos alicerces com armação e 
concretagem de cintas.
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GIRO PELAS OBRAS
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Trevo de acesso ao Bairro Quintas recebe obra de contenção

Acessos com segurança para pedestres no Oswaldo Barbosa Pena II

ACESSIBILIDADE 
PARA PEDESTRES 
NO OSWALDO BARBOSA 
PENA II     
Cidadãos agora têm mais opções de acessos 
seguros em direção à Avenida José Bernardo de 
Barros e MG-030

ANTIGO PROBLEMA DE DESMORONAMENTO 
EM PARTE DO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO 
QUINTAS II SERÁ SOLUCIONADO    
Local ficará mais seguro para a passagem de veículos

Para facilitar o direito de ir e vir com segurança no Oswaldo 
Barbosa Pena II, a Prefeitura criou dois acessos entre o bairro e o 
trevo da MG-030, onde havia um caminho de terra improvisado, 
no encontro da Avenida Januário Laurindo Carneiro (extensão da 
Avenida José Bernardo de Barros) e a MG-030. 

Pavimentados com concreto, os acessos saem da Rua Onofre 
Peres Furletti e terão iluminação e guarda-corpo. Um foi criado 
em direção à Avenida José Bernardo de Barros (em frente ao 
Supermercados BH). O outro, que foi construído em zigue-zague 
com piso tátil e rampa com inclinação apropriada para pessoas 
com dificuldade de locomoção, fará ligação com a MG-030, ao lado 
de um ponto de ônibus, no sentido Belo Horizonte.

A obra inclui ainda meios-fios, canaletas para drenagem 
pluvial, gramado em talude, cerca e recomposição de passeio.

Motoristas que passam pelo Trevo das 
Quintas II devem ficar atentos. A Prefeitura 
iniciou obras de contenção na Alameda Carlos 
Drummond de Andrade e a MG-030.  Um des-
lizamento da encosta provocou o abatimento 

e desmoronamento de parte da alça do trevo, 
reduzindo a pista de rolamento.

No local, um muro de contenção em gabião 
será construído e obras de drenagem pluvial 
serão executadas para fins de estabilização da 

encosta. Também será feita a recomposição da 
pista para garantir a segurança dos usuários. 
No momento, estão em execução serviços de 
terraplanagem.
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PREFEITURA REALIZA RECAPEAMENTO PELA CIDADE     
 Trabalhos garantem melhorias para motoristas e pedestres

VIAS DA REGIÃO NOROESTE PASSAM 
POR MANUTENÇÃO     

 Serviços visam recuperar as condições das pistas para o trânsito

Os serviços de recapeamento 
continuam para melhorar as 
condições da pista e dar mais 
segurança a motoristas e pedestres. 
No Bairro Chácara Bom Retiro, foi 
a vez da Rua Afonso Cunha; no 
Oswaldo Barbosa Pena II, a Rua José 
Agostinho foi recapeada; e a Rua 
Rio Tapajós, no Nossa Senhora de 
Fátima, também recebeu o serviço.

O recapeamento já foi executado 
nas ruas Iolanda Ragonezzi Lopes, 
Vereador Elias Abalém e Gerson Luís 
Perdigão (Oswaldo Barbosa Pena II), 
Rua Poços de Caldas, entre as ruas 
Uberaba e Benedito Alves Nazareth 
(Fazenda do Benito), e  Rio Jaguari, 
Rio Tapajós e Uberaba (Nossa 
Senhora de Fátima).

Na região noroeste, os serviços continuam 
nos bairros Água Limpa, Jardim Canadá 
e Vale do Sol, com a recuperação de ruas e 
avenidas para melhorar o trânsito de veículos 
e pedestres.

As ruas Monte Vista, Florença e Calgary, 
no Jardim Canadá, foram recuperadas com 
material fresado. O mesmo ocorreu com 
a Avenida Terra, no Vale do Sol. No Água 
Limpa, passaram por patrolamento as ruas 
Cambuquira, Campos Sales Lambari, México e 
dos Bancários.

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

OBRAS CONCLUÍDAS 
NA RUA RIO DE JANEIRO

Depois de interditado para obras, 
o trânsito para a passagem de 
veículos na Rua Rio de Janeiro, 
no Bairro Matadouro, foi liberado. 
Foram realizados serviços 
de limpeza, recomposição do 
pavimento asfáltico e reconstrução 

da calçada, além da instalação 
de novos bueiros. Também foram 
construídos drenos para garantir 
o escoamento de água pluvial e a 
estabilidade da contenção. A rua 
havia sofrido erosão em decorrência 
de chuvas.

Rua José Agostinho recebeu o serviço de recapeamento

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS
A operação tapa-buracos também segue 
pela cidade. Desta vez, vias dos bairros 
Ouro Velho, Residencial Europa, Jardim 
Serrano, Centro, Honório Bicalho, Boa Vista, 
Matadouro, Oswaldo Barbosa Pena II, Retiro, 
Rosário e Mina D´Água recebem os trabalhos. 

A programação preestabelecida contempla 
locais que receberam manutenção de 
esgoto, bem como aqueles que apresentam 
irregularidades em decorrência de chuvas 
ou por desgaste ao longo do tempo.
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SERVIÇO DE CAPINA CONTEMPLA TODA NOVA LIMA     
 Bairros Alto do Gaia, Nova Suíça, Paulo Gaetani, Boa Vista, Vila Industrial e Chácara Bom Retiro, 

além da Avenida Benedito Alves Nazareth, serão atendidos na primeira quinzena do mês

BAIRROS TÊM ALTERAÇÃO NO HORÁRIO 
DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO     

 Moradores devem ficar atentos ao colocar os resíduos na porta conforme nova programação

Com organização, a Administração Municipal 
mantém uma programação preestabelecida para a 
manutenção de limpeza urbana. Todos os espaços 
públicos são contemplados, como praças e ruas. 
Seguindo um rodízio, a cada semana o serviço é 
realizado em regiões diferentes.

Na primeira quinzena de agosto, os trabalhos 
ocorrerão nos bairros Alto do Gaia, Nova Suíça, 
Paulo Gaetani, Boa Vista, Vila Industrial e Chácara 
Bom Retiro, além da Avenida Benedito Alves 
Nazareth.

Na segunda quinzena de julho, os serviços de 

capina e limpeza foram executados nas seguintes 
localidades: bairros Bela Fama, Vale da Esperança, 
Monte Castelo, Capela Velha (São Sebastião das 
Água Claras) e Ipê da Serra; ruas Lincoln Tolentino 
(Bairro Chácara dos Cristais) e Professor Aldo 
Zanini.

A partir de 1º de agosto, a rota da 
coleta domiciliar de lixo nos bairros 
Santa Rita, Fazenda do Benito, Nossa 
Senhora de Fátima e Bela Fama terá 
novo horário.  

Em Santa Rita, a coleta passa a 
ser no período da manhã, a partir 
das 7h, e continua nos mesmos dias 
da semana, às segundas, quartas e 
sextas-feiras.

Já nos bairros Fazenda do Benito, 
Nossa Senhora de Fátima e Bela 
Fama, o serviço inicia-se a partir das 
17h e segue nos mesmos dias da 
semana, às terças, quintas-feiras e 
aos sábados.

A mudança trará melhoria na 
execução do serviço, pois as rotas 
são mais eficientes e completas. Além 
disso, serão evitados transtornos, 
como resíduos que caem nas 
vias durante a coleta e atraem 
animais, atrapalhando moradores e 
transeuntes.

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Serviço de limpeza pública realizado no Bairro Boa Vista

Otimização dos serviços de coleta de lixo com a mudança no horário

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 

Além disso, também na primeira 
quinzena deste mês ocorrerá 
a manutenção da limpeza de 
bocas-de-lobo e dos sistemas 
de drenagens nas vias da região 
noroeste e no Vila da Serra; em 
seguida, a manutenção será feita 
na sede. O serviço preventivo 
contribui para evitar a obstrução 
do sistema, que em época de chuva 
pode comprometer o escoamento 
da água e causar alagamentos.  

É importante lembrar que não 
se deve jogar objetos, lixo ou 
entulho nas vias públicas!
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COMPOSTAGEM GERA TRÊS TONELADAS DE ADUBO 
VEGETAL PARA UTILIZAÇÃO NO PAISAGISMO DA CIDADE      

 Iniciativa reaproveita material orgânico que seria dispensado no aterro sanitário

MG-030 RECEBERÁ MAIS DE 700 ÁRVORES NATIVAS      
 Prefeitura reforça compromisso do município com o meio ambiente 

e deixará a entrada da cidade mais bonita e harmônica

Atualmente, 216 toneladas de restos de podas, 
dentre galhos, folhas e palhas, produzidas durante 
a manutenção dos parques e jardins municipais e 
em áreas privadas, são encaminhadas, todos os 
meses, para o aterro sanitário. Para aproveitar 
essa excelente matéria orgânica e gerar economia 
para os cofres públicos, parte desse volume tem 

sido destinada para composteiras que produzem, 
mensalmente, cerca de três toneladas de adubo 
vegetal, pelo menos a metade do composto 
empregado nas ações de paisagismo e plantio 
feitas pela Prefeitura.

A realização da compostagem pelo município 
também foi intensificada, recentemente, com 

a inclusão de resíduos orgânicos gerados por 
sacolões e supermercados. Além de ser altamente 
benéfica ao meio ambiente, essa prática gera uma 
cultura de reaproveitamento a partir do exemplo 
do próprio poder público, criando ambiência 
para a adesão de cidadãos, comércio e demais 
empreendimentos a atitudes mais sustentáveis.

A Administração Municipal já iniciou 
o processo de escavações para plantio de 
espécies forrageiras e de árvores nativas 
nos bordos laterais da rodovia MG-030 
e nos canteiros centrais, do trecho de 
que dá acesso à Avenida Presidente 
Kennedy, no trevo da máquina, no 
Bairro Cabeceiras, até o trevo de acesso 
à Avenida Oscar Niemeyer, no Bairro 
Vila da Serra.

Além de duplicar a MG-030 do km 
18,9 ao 24,78, a Prefeitura definiu 
também por realizar o projeto de 
paisagismo na rodovia, reforçando o 
compromisso do município com o meio 
ambiente, deixando a entrada da cidade 
mais bonita e harmônica.

Os serviços necessários ocorrerão de 
segunda a sexta-feira, sendo que todas 
as medidas foram tomadas visando 
minimizar os impactos no trânsito. A 
previsão é de que os trabalhos sejam 
concluídos até o final do ano. 

MEIO AMBIENTE

OBRAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Galhos, folhas e palhas são transformados em adubo para ser utilizado no paisagismo de parques e jardins de Nova Lima

Preparação do terreno, incluindo as escavações para recebimento das árvores e das forrageiras, já começou

ATITUDE 
SUSTENTÁVEL 

Sacolões, supermercados e 
demais empreendimentos 
que quiserem destinar 
resíduos orgânicos para 
a composteira municipal 
podem procurar a Seção 
de Parques e Jardins, 
que fica na Rua Professor 
Aldo Zanini, 3.050, Bair-
ro Chácara dos Cristais 
(31) 3541-6811.
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Foto feita antes da pandemia

CERVEJARIAS ARTESANAIS 
TERÃO INCENTIVO FISCAL A PARTIR DE 2021     

Investimento no setor pretende consolidar a cidade como um dos principais polos cervejeiros do país 

PROJETO PILOTO FOMENTA PRODUÇÃO 
DE LÚPULO NO MUNICÍPIO     

Parceria entre Prefeitura, Emater e Acervan promove o cultivo de um dos principais ingredientes da cerveja 

SELO COMPROVARÁ EXCELÊNCIA DA CERVEJA 
ARTESANAL DE NOVA LIMA     

Projeto certifica localidade e qualidade das bebidas produzidas na cidade 

Nova Lima é considerada o segundo principal 
polo cervejeiro do país e, atualmente, são 20 
cervejarias registradas, gerando emprego e renda 
para o município e atraindo turistas que vêm em 
busca de experiências gastronômicas ligadas ao 
circuito da cerveja artesanal. Para fomentar esse 
importante setor da economia local, a Prefeitura 
sancionou a Lei 2.767/2020, que prevê incentivos 
fiscais aos produtores e aos comerciantes de cerveja 
artesanal instalados na cidade.

Os benefícios fiscais podem chegar a 20% da 
alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). A legislação, que passa a valer em 2021, 
enquadra como produtor de cerveja artesanal as 
microcervejarias, que produzem até 3 milhões 
de litros por ano, e as nanocervejarias, que 
são estabelecimentos que produzem até 600 
mil litros anuais e têm como critério primário 
a empregabilidade de 50% do seu quadro de 
funcionários para cidadãos locais. Já a categoria de 
comerciante refere-se a quem adquire para revenda 
um volume de pelo menos 500 litros de cervejas 
artesanais por ano.

O lúpulo, um dos principais 
componentes na fabricação da 
cerveja, costuma ser importado de 
países europeus, da Oceania e dos 
Estados Unidos e, por isso, tem 
um alto valor de aquisição para os 
produtores brasileiros da bebida 
artesanal. Algumas experiências 
positivas quanto ao cultivo da planta 
no Brasil inspiraram a elaboração de 
um projeto de fomento do plantio do 
lúpulo em Nova Lima. A iniciativa 
reuniu a Administração Municipal, 
Emater e Associação das Cervejarias 
Artesanais de Nova Lima – Acervan.

O projeto está em fase de 
testes e conta com a Emater para 
acompanhamento da produção. Dois 
terrenos estão sendo utilizados para 
as primeiras experiências, plantio e 
colheita. A ideia é facilitar o acesso do 
produtor local de cervejas artesanais a 
esse ingrediente, reduzindo os custos 
de aquisição e trazendo produtos 
mais frescos. Além disso, é possível 
gerar novas alternativas de renda 
para pequenos agricultores locais e 
estimular o turismo a partir do polo 
cervejeiro.

Desde o mês de julho, as cervejarias de 
Nova Lima estão passando por certificações 
para receber o selo de localização e qualidade. 
O projeto define parâmetros para garantir o alto 
padrão das bebidas e tem como critério a análise 
sensorial de 70% dos produtos fabricados pela 

cervejaria, comprovando o estilo produzido.
Para aderirem, os produtores terão que 

entregar documentação na Prefeitura e apresentar 
análise, feita por empresa especializada, que 
comprove o estilo da cerveja. 

As cervejarias do município passaram 

por inspeção do Ministério da Agricultura 
recentemente e todas elas foram aprovadas 
e comprovaram não usar em sua produção o 
dietilenoglicol, substância altamente tóxica que 
causa insuficiência renal e hepática, além de 
poder levar à morte quando ingerido.

TURISMO

Incentivo fiscal deverá fortalecer a produção da cerveja artesanal em Nova Lima

Nova Lima já iniciou as primeiras experiências do cultivo de lúpulo
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NOVA LIMA CELEBRA MÊS DO FOLCLORE COM LIVES     
 Programação terá como temas corporações musicais, cavalhadas, congado e lendas da cidade

INSCRIÇÕES PARA OS 
FÓRUNS SETORIAIS DA 
CULTURA TERMINAM 

NO DIA 10     
 Nova-limenses podem procurar as unidades 

da Secretaria Municipal de Cultura ou preencher 
o formulário disponível no novalima.mg.gov.br 

O Dia Nacional do Folclore 
Brasileiro é celebrado em 22 de 
agosto e, em Nova Lima, a Prefeitura 
realizará seis lives com o tema 
“Folclore, tradição e cultura”, entre os 
dias 4 e 21, às 16 horas, no perfil 
@prefeituranovalima_online. Os 
convidados fazem parte da tradição 
da cidade.

Na programação, serão apresen-

tados temas como as cavalhadas de 
São Jorge e São José Operário; a Festa 
de Nossa Senhora do Rosário, com a 
participação de guardas de congado 
da região; corporações musicais da 
cidade; além das lendas de Nova 
Lima.

O folclore é um conjunto de 
manifestações da cultura popular 
que existe nos mais variados povos 

e regiões do mundo. No Brasil, ele 
é bem diversificado e conta com 
atributos das culturas portuguesa, 
africana e indígena. Contos, lendas, 
superstições e brincadeiras fazem 
parte do folclore brasileiro.

A palavra tem origem no inglês 
antigo, sendo que folk significa povo e 
lore quer dizer conhecimento, cultura.

Os interessados em participar 
de grupos de discussão sobre 
a cultura na cidade podem se 
inscrever em um dos sete Fóruns 
Setoriais. As vagas devem ser 
preenchidas até 10 de agosto, 
presencialmente, nas unidades da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h.

Os sete fóruns setoriais 
abrangem as áreas de Literatura 
e Biblioteca; Artes Visuais e 
Artes Plásticas; Artes Cênica; 
Artesanato; Folclore e Cultura 
Popular; Instituições e Empresas 
Culturais; e Patrimônio Cultural, 
Arquitetura e Urbanismo.

O objetivo da realização dos 
Fóruns Setoriais de Cultura é 
aumentar a interação do Governo 

Municipal com a sociedade 
civil, agora por meio on-line, a 
fim de propor diretrizes para a 
formulação de políticas públicas 
na área cultural de Nova Lima, 
que vão compor o Plano Municipal 
de Cultura.

Os espaços culturais na cidade 
que estão recebendo as inscrições 
são: Casa de Cultura Professor 
Wilson Chaves, Centro Cultural, 
Centro de Atividades Culturais 
Cabeceiras e Jardim Canadá, 
Escola de Música e Casa Aristides. 
No novalima.mg.gov.br, há 
também o formulário on-line para 
os interessados.

Após a composição dos 
fóruns, será agendada a eleição 
do Conselho Municipal de Política 
Cultural.

CULTURA

Tradicionais cavalhadas serão tema da primeira atração da programação

PROGRAMAÇÃO 
DAS LIVES:

04/08 (terça-feira): Bate-papo 
sobre as tradicionais Cavalhadas 
de São Jorge e São José Operário, 
com os presidentes Joãozinho e 
Geraldo Coelho

07/08 (sexta-feira): Bate-
papo sobre a tradicional Festa 
de Nossa Senhora do Rosário 
e a participação de guardas de 
congado da região, com o artesão 
Milton Duarte e a congadeira 
Maria Martins

17/08 (segunda-feira): Bate-
papo com o regente da Corporação 
Musical Sagrado Coração de 
Jesus, Lucas Nascimento

19/08 (quarta-feira): Bate-
papo com a pedagoga e contadora 
de histórias Else Dorotea Lopes, 
idealizadora do Núcleo de 
Atividades LiteráriasFo
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