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ACIDADE

Após superar dificuldades deixadas por gestões 
passadas e colocar a casa em ordem, Prefeitura 
entra na reta final do governo com grandes 
investimentos em diversas áreas

Duplicação de trecho da MG-030 e outras 
intervenções de infraestrutura asseguram 
melhorias para os nova-limenses

Páginas 8 e 9

Ampliações, revitalizações completas 
e construção de novos equipamentos 
públicos garantem avanços na saúde

Páginas 6 e 7

Governo Municipal atende a 
reivindicações e cumpre compromissos 
com a população ao longo dos últimos 
anos

Páginas 14 a 16
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O antigo imóvel do Centro Ideal, localizado na 
Rua Santa Cruz, no centro da cidade, já se encontra 
em fase final de obras, com as intervenções 
de acabamento, para receber as sedes de duas 
secretarias municipais: Saúde e Desenvolvimento 
Social. O local contará com um elevador que dará 
acesso aos três pavimentos para atender pessoas 

com deficiências. No total, a Prefeitura investe 
R$ 3 milhões na reestruturação completa do 
imóvel, que vai gerar economia aos cofres públicos 
com a redução do aluguel, além de mais conforto 
e comodidade para os servidores e usuários dos 
serviços públicos.

MAIS DE R$ 3 MILHÕES INVESTIDOS 
EM NOVAS ESTRUTURAS DAS 

SECRETARIAS DE SAÚDE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEVER CUMPRIDO 
COM NOVA LIMA

Quando assumimos a Gestão Municipal 
no final de setembro de 2016, encontramos 
uma situação de grave crise financeira, 
dívidas com fornecedores e pagamentos 
escalonados dos salários dos servidores 
municipais. Tínhamos a certeza de que 
era necessário reconstruir Nova Lima 
para avançar. Tomamos medidas difíceis, 
reduzimos o custeio da máquina pública e 
fizemos a Reforma Administrativa.

Essas medidas nos permitiram ampliar 
os investimentos em educação, saúde, 
desenvolvimento social e diversas outras 
áreas, além de colocar em dia o pagamento 
dos salários e os compromissos com os 
fornecedores. Aumentamos também as 
compras no comércio local e, mesmo 
diante de vários desafios locais, nacionais 
e até globais – mais recentemente, com 
a pandemia do coronavírus, criamos 
uma cenário singular no município, bem 
diferente de outras cidades de Minas Gerais 
e do Brasil.

Além de garantirmos o que é 
essencial ao cidadão, com a casa 
arrumada, passamos a realizar um grande 
investimento em obras por toda a cidade, 
como a duplicação do trecho da MG-030. 
Na saúde, unidades básicas estão sendo 
revitalizadas e ampliadas e, em breve, o 
setor de hemodinâmica do Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes será uma realidade. Na 
educação, novas unidades de ensino estão 
sendo entregues à comunidade, como as 
escolas em São Sebastião das Águas Claras 
e no Água Limpa. Este bairro, inclusive, 
ainda terá outra unidade escolar, quadra 
poliesportiva e um equipamento de saúde 
maior e mais confortável – um investimento 
nunca visto no local.

A poucos meses do término desta 
gestão, temos a certeza do dever cumprido. 
Agradecemos a confiança depositada pelos 
nova-limenses e a dedicação de cada 
servidor público ao longo de mais esta 
jornada. O trabalho não termina aqui. Até 
dezembro, temos ainda muito o que fazer e, 
no final, várias conquistas para celebrarmos.
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DÁ UM LIKE!

Serviços serão concluídos nos próximos meses
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DENÚNCIAS
DÚVIDAS
E SUGESTÕES

FALE COM A
OUVIDORIA

98773-1172 • 98899-1217
Atendimento: 8 às 17h • Segunda a Sexta

ouvidoria@pnl.mg.gov.br | www.novalima.mg.gov.br

FIQUE TRANQUILO.
TODO O PROCESSO
É SIGILOSO.
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Com um investimento de aproximadamente 
R$ 9 milhões, o anexo da Prefeitura encontra-se 
com obras a todo vapor para ser concluído ainda 
em 2020. O atual prédio e a nova construção serão 

integradas em todos os andares e haverá também 
diferentes salas de reuniões para demandas 
específicas. Com o prédio anexo, a sede do Executivo 
Municipal passará a receber mais secretarias que 

hoje se encontram em outros imóveis da cidade, 
o que favorecerá o atendimento ao público, pois 
a prestação de serviços aos contribuintes será 
agilizada.

A fim de melhorar as condições de trabalho 
e a prestação de serviço aos nova-limenses, a 
Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos será transferida para outro imóvel, 

localizado na Rua 25, nº 71, no Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena. Até o momento, quase metade da 
obra de adequação do espaço já está concluída. 
O prédio - que terá banheiro com acessibilidade, 

recepção, vestiários, copa e salas de reunião, dentre 
outras - ainda receberá a Guarda Civil Municipal 
(GCM). Uma central de monitoramento por câmeras 
também será instalada.

OBRAS DO PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA 
SEGUEM EM RITMO INTENSO

NOVA SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

GOVERNO

GCM também estará sediada no imóvel do Oswaldo Barbosa Pena

Governo Municipal investe cerca de R$ 9 milhões na construção do prédio anexo
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CONQUISTAS PARA 
GARANTIR ENSINO 
DE EXCELÊNCIA

GOVERNO MUNICIPAL DESTINA MAIS 
DE R$ 3,6 MILHÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES EDUCACIONAIS NO ÁGUA LIMPA

Estudantes dos bairros Água Limpa e São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos) terão novas escolas, cujas obras estão concluídas; Governo 
Municipal também investe em reforma e ampliação de outras unidades de 
ensino

Com os trabalhos já concluídos, a nova 
escola do Água Limpa atenderá cerca de 
300 estudantes, do 1º ao 5º ano, do ensino 
fundamental. A obra teve o investimento 
de R$ 1,6 milhão e representa uma grande 
conquista para a comunidade do bairro, 
melhorando as condições para os alunos, que 

antes precisavam se deslocar para outras 
localidades. Também no Água Limpa, as obras 
da escola Proinfância, que atenderá crianças 
de 0 a 5 anos e 11 meses, estão em fase 
inicial e, atualmente, recebem a fundação. O 
investimento é de quase R$ 2 milhões.

Unidade está preparada para receber os alunos tão logo as aulas presenciais retornem

Essa escola é a melhor coisa que 
a Prefeitura poderia ter feito para 
nossa comunidade. Minhas filhas 
já estão ansiosas para conhecê-la. 
Eu ficava com o coração apertado 
com as crianças pequenas indo 
todo dia para outro bairro pela 
rodovia. Quando tinha acidente, 
elas chegavam em casa muito 
tarde. Era muito complicado”
 
Eva Ferreira da Silva,
moradora do Água Limpa e mãe 
das estudantes Camila (9 anos) e 
Sofia (6 anos), do 4º e 1º ano do 
ensino fundamental
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PREFEITURA E VALE ENTREGAM NOVO PRÉDIO 
DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM COSTA LIMA, 

EM SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

A nova Escola Municipal Rubem Costa Lima 
tem capacidade para atender 320 estudantes, do 
berçário ao ensino fundamental, nos anos iniciais. 
A construção foi viabilizada por meio de parceria 
entre a Prefeitura e a mineradora Vale, que arcou 

com os custos da obra realizada em terreno do 
município. A educação infantil conta com três 
salas de aula com banheiro e solário, berçário e 
lactário. Já o setor do ensino fundamental possui 
seis salas de aula, uma de música, outra de 

ballet/artes marciais, espaços multiuso, biblioteca 
e banheiros. O prédio possui também cozinha, 
refeitório, quadra, parquinho, laboratório de 
informática e uma ala administrativa.

A Escola Municipal Martha Drummond Fonseca 
terá o refeitório ampliado e mais oito salas de 
aula, sendo quatro no andar inferior e quatro no 
andar superior. Banheiros acessíveis estão sendo 

criados nos dois pavimentos e será instalada uma 
plataforma elevatória. As obras estão em fase 
final.

Já na Escola Municipal Áurea Lima Taveira 

(Caic), a obra que prevê construção de refeitório, 
cozinha e quatro novas salas de aula, todas com 
banheiros infantis, será retomada. As intervenções 
garantirão mais de 100 novas vagas na unidade.

EDUCAÇÃO

Prédio conta com acessibilidade, energia solar e sistema de aproveitamento da água da chuva

Obras na E.M. Martha Drummond Fonseca estão em fase final
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A Escola Municipal David Finlay, no Galo, 
será ampliada e revitalizada. A Prefeitura 
também trabalha para executar as pinturas 
interna e externa de diversas outras 

unidades de ensino. Além disso, as quadras 
das escolas municipais José Brasil Dias, 
Harold Jones e Cristiano Machado serão 
cobertas.

O QUE VEM POR AÍ:
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AMPLIAÇÕES E 
REVITALIZAÇÕES 
NA SAÚDE 

GOVERNO MUNICIPAL INVESTIU R$ 450 MIL 
NA AMPLIAÇÃO DA UBS DO MINGU

Reforma das UBSs do Mingu, Galo e Cabeceiras; construção da nova 
unidade do Água Limpa e implantação de setor de hemodinâmica 
no Hospital Nossa Senhora de Lourdes são algumas das recentes 
conquistas para a saúde pública de Nova Lima

Entregue no último dia 9, a obra de 
ampliação e reformulação da unidade 
contou com acréscimo de área construída, 
passando de 57 m² para 137 m², a fim 
de atender à demanda crescente da 
população. A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) recebeu uma recepção maior, com 
espaço para espera, banheiros masculino, 

feminino e outro próprio para pessoas 
com mobilidade reduzida, além de sala de 
curativos e quatro consultórios, sendo um 
odontológico com escovário. A obra teve 
investimento de R$ 450 mil e beneficia 
a população dos bairros Mingu e Mina 
D’Água.

UBS do Mingu conta, atualmente, com mais de 1.700 pessoas cadastradas

Saí recentemente de uma gravidez 
de risco da minha segunda filha e, 
graças a Deus e aos profissionais 
da saúde, deu tudo certo. Toda 
a equipe se mostrou muito 
dedicada, paciente e atenciosa 
comigo. A UBS era muito apertada 
e, agora com a reforma, vamos 
ter mais comodidade. Não tenho 
dúvida de que o atendimento será 
ainda melhor”
 
Raquel Andrade,
usuária da UBS Mingu com as 
filhas Eloá, recém-nascida, e Sofia, 
de 6 anos
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PREFEITURA INVESTE R$ 2 MILHÕES NA CRIAÇÃO 
DO SETOR DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL NOSSA 

SENHORA DE LOURDES 

OBRAS DAS UNIDADES DO CABECEIRAS E GALO AVANÇAM 

COMUNIDADE DO ÁGUA 
LIMPA TAMBÉM TERÁ 

NOVA UBS

A nova unidade será criada no 
Hospital Nossa Senhora de Lourdes 
(HNSL) a partir do aporte de mais de 
R$ 2 milhões pela Prefeitura. A obra 
representa um grande avanço para a 
saúde, garantindo mais prontidão no 
atendimento de casos de urgências 
cardíacas. A hemodinâmica é 
utilizada para identificar obstruções 
nas artérias coronárias e para tratar 
diversos problemas cardiovasculares; 
o procedimento é considerado 
altamente eficiente para salvar vidas. 
Serão montados sete leitos, além de 
sala de procedimentos cirúrgicos.

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Cabeceiras, enfim, voltou a ser reformada e 
ampliada; ela ficará pronta em até cinco meses. O 
número de consultórios será dobrado e seguirá o 

padrão de acessibilidade. A UBS 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.
Outra comunidade que será contemplada é 

a do Bairro Galo, cuja UBS passa por obras de 
ampliação.

Os trabalhos de construção da 
nova UBS do Água Limpa estão em 
fase final. A unidade, que recebe um 
investimento de aproximadamente 
R$ 900 mil, passará a oferecer 

melhores condições de conforto e 
comodidade para os usuários. A 
expectativa é de que os serviços 
sejam concluídos no próximo mês.

SAÚDE

Obra foi iniciada em agosto e terá duração de cinco meses

Nova licitação foi necessária para retomar obra no Cabeceiras UBS do Galo passará a ter 137 m2 de área construída

População contará com moderna estrutura para atendimento à saúde
Oswaldo Barbosa Pena terá nova UBS

Ainda para este ano, estão 
previstas obras que trarão 
melhorias significativas para a 
infraestrutura da saúde, como a 
construção das UBSs de Santa 

Rita, Oswaldo Barbosa Pena 
(Caic) e Retiro, além da sede do 
Cemais. Outra ação prevista é a 
reforma da Policlínica.

O QUE VEM POR AÍ:
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CIDADE EM OBRAS

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

Duplicação da Rodovia MG-030, recapeamento de ruas e avenidas e contenções 
oferecem mais segurança; criação de acessos onde havia caminhos improvisados 
e prolongamento de via solucionam problemas antigos

As obras de duplicação da MG-030 
seguem com execução dos serviços de 
terraplanagem, topografia, drenagem e 
pavimentação para a aplicação do asfalto 
em uma extensão de aproximadamente 
1,5 km, além de construção de contenção 
(muros) e de cerca de vedação na faixa de 
domínio. As obras ocorrem em parte do 
trecho municipalizado (Km 18,9 ao 24,78) 

nos dois sentidos, entre a ponte sobre 
o Ribeirão dos Cristais, altura do Bairro 
Chácara Bom Retiro, até o trevo da máquina 
(no final da Avenida Presidente Kennedy), 
totalizando 4,2 km. O investimento é de 
R$ 21,3 milhões e a previsão é de que os 
trabalhos sejam concluídos até o final do 
ano.

Moro em Belo Horizonte e 
costumo vir a Nova Lima. Com a 
duplicação, a via vai ficar mais 
segura e o trânsito, bem melhor”
 
Luís Daniel, motorista,
morador de Belo Horizonte

Obras ocorrem no trecho municipalizado entre o trevo da máquina e a ponte sobre o Ribeirão dos Cristais
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CONTENÇÕES VÃO GARANTIR SEGURANÇA 
EM DIVERSAS LOCALIDADES 

OBRAS NA REGIÃO DO BELA 
FAMA ESTÃO EM FASE 

DE FINALIZAÇÃO 

RECAPEAMENTO MELHORA 
CONDIÇÕES DAS VIAS EM 

QUATRO BAIRROS  

ACESSIBILIDADE PARA 
PEDESTRES NO OSWALDO 

BARBOSA PENA II

VIAS DO ÁGUA LIMPA 
PASSAM POR OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO 

Também na MG-030, seguem 
as obras de contenção do talude 
que desmoronou, próximo à entrada 
do Bairro Parque Aurilândia, e terá 
30 m de extensão no nível superior 
e 48 m no inferior. Na Alameda 
Carlos Drummond de Andrade e na 
alça que faz ligação com a rodovia, 
no acesso ao Quintas II, seguem os 
serviços de terraplanagem, drenagem 
e construção do muro de gabião 
para a estabilização da encosta. Na 
Rua Professor Aldo Zanini (mais 
conhecida como Banqueta do Rego 
Grande), por sua vez, está em fase de 
construção um muro de arrimo para 
evitar danos, próximo à Academia ao 
Ar Livre, na altura do Bairro Alvorada.

Com um investimento de cerca 
de R$ 8 milhões, a Prefeitura 
executou uma série de obras, dentre 
eles, o prolongamento da Rua 
Uberaba (Fazenda do Benito) até a 
Rua Benedito Alves Nazareth (Bela 
Fama), que inclui a implantação do 
sistema de drenagem pluvial e de 
esgotamento sanitário. A intervenção 

traz melhorias ao funcionamento da 
drenagem e, sobretudo, ao acesso 
dos moradores às suas residências. 
Após a conclusão dos serviços de 
drenagem pluvial, esgotamento 
sanitário e pavimentação asfáltica, 
a via receberá sinalização vertical e 
horizontal.

O serviço de recapeamento 
é executado em localidades para 
melhorar as condições da pista 
e dar mais segurança a motoristas 
e pedestres. Recebem o serviço 
vias dos bairros Chácara Bom 
Retiro, Fazenda do Benito, Nossa 
Senhora de Fátima e Oswaldo 
Barbosa Pena II.

A Prefeitura criou acessos 
seguros no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena II em direção à Avenida José 
Bernardo de Barros e MG-030. O 
caminho de terra improvisado, 
no encontro da Avenida Januário 
Laurindo Carneiro (extensão da 

Avenida José Bernardo de Barros) 
e a MG-030, deu lugar a passagens 
pavimentadas com concreto para 
pedestres, que saem da Rua Onofre 
Peres Furletti, e terão iluminação e 
guarda-corpo.

As avenidas dos Navegantes 
e Comerciários, no Bairro Água 
Limpa, estão em obras, que 
incluem, terraplanagem, drenagem 
e pavimentação. Esses serviços vão 
contribuir para melhorar o acesso 
dos moradores aos equipamentos 
públicos.

OBRAS VIÁRIAS

Trabalhos no Quintas II, próximo ao trevo da rodovia

Prolongamento de via facilita o acesso dos moradores às residências

Serviço foi realizado na Rua José 
Agostinho, no Oswaldo Barbosa Pena II

Bairro da região noroeste recebe 
amplo investimento

Obra inclui ainda meios-fios, canaletas para drenagem 
pluvial, gramado em talude, cerca e recomposição de passeio
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NOVA LIMA TERÁ MAIS 
OPÇÕES PARA A PRÁTICA 
DE ESPORTES E LAZER

GINÁSIO DO OSWALDO BARBOSA PENA II 
ESTÁ QUASE PRONTO

Prefeitura realiza maior investimento na área, nos últimos anos, com 
novo ginásio do Oswaldo Barbosa Pena II, obras no Centro de Treinamento 
Municipal, além de revitalização de praças, reforma do ginásio municipal 
e construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Uma das novas opções para a 
prática de esportes em Nova Lima 
será o Ginásio Poliesportivo do 
Oswaldo Barbosa Pena, que passa 
pelas últimas intervenções antes 
de ser entregue à comunidade. Na 
parte interna, o piso da quadra 
foi concluído; agora o serviço do 
entorno foi iniciado, onde haverá 

estacionamento de veículos. O 
projeto foi readequado e, com 
isso, a área de lazer, que contará 
com pistas de cooper e de skate, 
transitolândia e academia ao ar 
livre, será construída no imóvel ao 
lado do ginásio, onde se encontra 
o Pátio de Apreensão de Veículos, 
que está desativado.

Estamos felizes com as 
intervenções que estão ocorrendo 
no Oswaldo Barbosa Pena II, em 
especial o Ginásio Poliesportivo. 
A meu ver, será de suma 
importância não só para o bairro, 
mas para a cidade, por se tratar 
de mais um ponto de interação 
e atividades esportivas para toda 
a comunidade. Com toda essa 
estrutura, poderemos receber bons 
jogos e propiciar aos moradores 
um lugar seguro e confortável 
para a prática de atividades físicas 
e de lazer”
 
Augusto Bernardino,
morador do Oswaldo Barbosa 
Pena II

Ginásio está localizado na Rua José Agostinho
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Situado em Honório Bicalho, o Centro de 
Treinamento Municipal também está em obras. 
No campo 4, o plantio de grama foi concluído e, 
após a liberação de recursos pela Caixa Econômica 
Federal, a construção do prédio foi iniciada. 

O local contará com alojamento para atletas 
das categorias de base, área para fisioterapia, 
hidroginástica, centro administrativo, academia, 
refeitório e cozinha industrial. O investimento 
total é de aproximadamente R$ 8,3 milhões, mas 

é importante ressaltar que R$ 3,8 milhões são 
investidos pela Prefeitura e o restante é oriundo de 
emenda parlamentar.

A Prefeitura realiza importantes obras na área 
do Ginásio Poliesportivo Municipal, localizado na 
Rua Bias Fortes, no Centro. Além da revitalização 
completa da quadra poliesportiva – com substituição 
do piso, pintura completa e novos banheiros 
e vestiários –, está em construção o Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa, prédio que terá dois 
pavimentos com elevador, salão de festas, vestiários 
e piscina adaptada para a prática de hidroginástica, 
além de área de descanso. O investimento total 
nessas obras é de mais de R$ 2,8 milhões.

A Administração Municipal realiza a 
revitalização completa da praças da cidade, com 
projetos modernos, que, após a pandemia, serão 
verdadeiros espaços de lazer para a população. 
As melhorias contemplam iluminação de LED e 
instalação de bancos, lixeiras e bebedouros, além de 
criação de canteiros com jardins. Até o momento, 
foram iniciados os trabalhos em seis localidades: 
Expedicionário Assunção (Senai), Ernani Ribeiro da 
Silva (Bicame), Agostinho de Melo (Honório Bicalho), 
Largo do Bonfim, Coronel Aristides e Praça do 
Mineiro (Centro).

CAIXA LIBERA RECURSOS, E CONSTRUÇÃO 
DO PRÉDIO DO CT MUNICIPAL É INICIADA 

CIDADE TERÁ GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 
REVITALIZADO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA 

REVITALIZAÇÃO COMPLETA DE PRAÇAS 
GARANTIRÁ OPÇÕES DE LAZER

ESPORTE E LAZER

Construção do prédio está em execução; plantio de grama no campo 4 já foi finalizado

Centro de Convivência da Pessoa Idosa será construído em dois pavimentos e terá elevador

Homens trabalham na Praça do Mineiro, no centro da cidade

Está em andamento o processo 
licitatório para a instalação de coberturas 
e manutenções em sete quadras das 
comunidades. A Prefeitura também trabalha 

na elaboração do projeto do espaço de lazer 
do Oswaldo Barbosa Pena II. No Bairro Água 
Limpa, a Administração Municipal ainda 
construirá uma quadra poliesportiva.

O QUE VEM POR AÍ:
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ESPAÇOS CULTURAIS 
DE CARA NOVA

REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL EM FASE FINAL

Governo Municipal investe em reformas completas de importantes equipamentos 
da cultura nova-limense; espaços que há anos estavam sem manutenção serão 
entregues totalmente reestruturados

Com 80% das obras de revitalização do Teatro 
Municipal Manoel Franzen de Lima concluídas, o 
mobiliário foi substituído e os serviços de pintura 
de paredes (interna e externa) e das portas de 
madeira, a manutenção das portas acústicas e 
metálicas e a reforma da mecanização cênica 
estão finalizados. Serão instalados carpetes e 

cortinas, luminárias e guarda-corpo; também 
serão feitas adequações de prevenção e combate 
a incêndio e pintura das esquadrias das janelas. 
Parte das obras está sendo realizada com 
recursos do governo federal (R$ 449.058,17) e 
o restante, custeado pela Prefeitura (cerca de 
R$ 1 milhão).

Os espaços históricos e artísticos 
da cidade estavam ficando 
desleixados e, com isso, morre a 
história da cidade, a nossa, dos 
mais velhos, que viveram o seu 
auge nesses espaços quando em 
seu pleno funcionamento. E vê-los 
parados era muito triste. Então, 
é muito importante esse trabalho 
de revitalização, para vermos tudo 
funcionando, à disposição do povo 
da cidade, com a oportunidade de 
ter acesso a mais cultura”
 
Milton Damásio Duarte,
Fundador do Grupo Ébano

Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima já recebeu nova pintura interna e externa
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REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AVANÇA

PREFEITURA RECUPERA 
IMÓVEL QUE RECEBERÁ 
MEMORIAL SARA ÁVILA

A etapa de reforma das obras do prédio que 
abriga a Biblioteca Pública Municipal Anésia de 
Matos Guimarães está em fase final de conclusão. 
A construção de um anexo em dois pavimentos 
nos fundos do imóvel, interligando à edificação 

principal por uma passarela, está no acabamento, 
bem como os serviços de preparação de paredes, 
reboco e instalações hidráulicas. A colocação de 
um elevador comum ao Memorial Sara Ávila e 
uma plataforma vai 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 imóvel passa por intervenções 
para ser transformado em memorial 
Sara Ávila, em homenagem à artista 
plástica nova-limense. Foram cons-
truídos um banheiro e uma área de 
serviço; a entrada passou por reforma.  
Para garantir a acessibilidade, será 
providenciada a instalação de um 

elevador, que servirá também ao 
prédio da Biblioteca Pública. Também 
está em fase final de contratação os 
serviços de restauração de parte do 
imóvel. A obra tem investimento de 
aproximadamente R$ 360 mil até 
agora. 

CULTURA

Obra tem investimento de mais de R$ 1 milhão

Imóvel do memorial também passará por restauração
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GOVERNO CUMPRE 
COMPROMISSOS 
COM OS CIDADÃOS

ENTREGA DE COMPLEXO DE SAÚDE PÔS FIM A 
UM LONGO PERÍODO DE ESPERA

Ao longo dos últimos anos, Prefeitura ouviu os nova-limenses e executou 
obras que contemplaram antigas reivindicações da comunidade, como o 
novo Complexo de Saúde do Jardim Canadá e a Unidade Básica de Saúde do 
Cristais, além da reforma dos cemitérios

A Prefeitura entregou, em junho do 
ano passado, o Complexo de Saúde do 
Jardim Canadá, formado pelo Pronto 
Atendimento e mais uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS). Foram oito anos de 
espera dos moradores da região noroeste 
da cidade por uma obra que ficou parada 
nas administrações passadas. Construído 

numa área de 1.757,66 m² e com um 
investimento total de R$ 4,6 milhões do 
Governo Municipal e da Vale, o Complexo 
de Saúde funciona todos os dias, das 
7h às 19h, e já realizou mais de 43 mil 
atendimentos desde sua inauguração.

A entrega do Complexo de Saúde 
do Jardim Canadá foi essencial. A 
localização é excelente e na hora 
que precisei ele estava pronto. Se 
estou vivo hoje, agradeço muito 
à Prefeitura e seus profissionais, 
com seu atendimento de 
qualidade, ótima estrutura e 
transporte para os tratamentos”
 
Cláudio Olímpio de Souza,
morador do Jardim Canadá

Moradores da região passaram a contar com outra UBS e um setor de Pronto Atendimento mais amplo e confortável

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

CONC
LUÍD

ASOBRA
S

COM
PROM

ISSO

CUM
PRID

O



15
12 DE AGOSTO DE 2020 • ANO 5 • Nº 85

OBRAS CONCLUÍDAS

Localizada na Rua Cuiabá, 244, no Bairro Cristais, UBS foi entregue à comunidade no início do ano

Velórios do Cemitério Parque foram ampliados e receberam cobertura termoacústica, além e ar condicionado

Antiga reivindicação da comunidade, obra de contenção foi realizada na Avenida José Bernardo de Barros

COMUNIDADES DO CRISTAIS 
E REGIÃO RECEBEM NOVA UBS APÓS 

ANOS DE ESPERA

REFORMA COMPLETA DO CEMITÉRIO 
PARQUE

DRENAGEM E CONTENÇÕES 
CONCLUÍDAS LEVAM ALÍVIO PARA 

OS MORADORES

Outra obra que ficou parada 
durante anos em administrações 
passadas, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Cristais foi entregue 
em março deste ano, ocupa mais 
de 700 m2 de área construída e 
tem capacidade para atender as 
7 mil pessoas cadastradas nos 
bairros do entorno. O equipamento 
cumpre todas as recomendações 
do Ministério da Saúde e possui 

quatro consultórios médicos, dois 
ginecológicos e outro odontológico, 
farmácia e almoxarifado; salas de 
vacina, de coleta para exames, 
curativos e cuidados básicos. A 
UBS tem salas para agentes de 
endemias e de saúde, de reuniões, 
acolhimento e para atendimentos 
do Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica.

A Prefeitura readequou todo 
o espaço físico do Cemitério 
Parque, seguindo normas de 
acessibilidade, para proporcionar 
mais comodidade. Os velórios, 
que foram ampliados para 
cinco, receberam cobertura 
termoacústica, ar condicionado e 
tiveram as estruturas reforçadas 
para garantir segurança. A 
área de circulação conta agora 
com coberturas formadas por 

telhas translúcidas. Além disso, 
os banheiros também foram 
ampliados. 

A Administração Municipal 
também realizou melhorias no 
Cemitério do Rosário. O muro de 
divisa e a edificação administrativa 
foram reformados; também foi 
construído um muro de arrimo e 
piso de concreto. Para melhorar 
a drenagem superficial, foram 
confeccionadas canaletas.

Os moradores do Conjunto 
Habitacional Ivahy Palhares 
conviviam com problemas de 
drenagem pluvial, e o Governo 
Municipal deu a solução com a 
execução de intervenções no local. 
Já as obras de contenção foram 
executadas em várias localidades 
da cidade. No Centro, a Rua 
Maestro Vilela está mais segura 

para o trânsito de pedestres e 
de veículos. O serviço também 
foi executado em vias de outros 
bairros, como na Rua Osvaldo 
Evangelista (Santa Rita), Alameda 
dos Órgãos (Vila Del Rey), Rua 
Bayacu (Parque do Engenho), 
Avenida José Bernardo de Barros 
(Cascalho) e Rua Palmira Roussin 
(Ouro Velho).
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OBRAS ENTREGUES

Prefeitura investiu R$ 2 milhões na execução dos trabalhos

Unidade de ensino passou a funcionar em fevereiro do ano passado

Tradicional imóvel foi readequado para receber a repartição pública

Prefeitura realizou diversos tipos de intervenção no local

AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DA E.M. VERA WANDERLEY DIAS, 

NO BAIRRO MINGU

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
GARANTE ATENDIMENTO A MAIS 

DE 130 CRIANÇAS

PENSÃO RETIRO FOI ADEQUADA 
PARA RECEBER A SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO

NOVO GINÁSIO POLIESPORTIVO 
NO JARDIM CANADÁ

As obras, iniciadas em de-
zembro de 2016 e concluídas 
após um ano, receberam 
investimento de quase R$ 2 
milhões. Dentre os serviços 
que foram executados, estão 
a criação da nova área de 

serviço com lavanderia e 
depósitos, implantação do 
novo parquinho, reforma e 
ampliação da cozinha, pintura 
externa e revitalização da 
quadra.

No Jardim Canadá, o Centro 
de Educação Infantil Maria da 
Conceição Taveira Corrêa foi 
aberto em fevereiro de 2019 
e se tornou uma importante 
conquista para a comunidade, 
que conta com mais um local 

seguro, bem estruturado e 
preparado cuidar das crianças 
enquanto os pais trabalham. 
Atualmente, 132 alunos de 1 a 
3 anos estão matriculadas na 
instituição.

Situado no Bicame, o 
tradicional imóvel, considerado 
um ícone da arquitetura nova-
limense, recebeu adequações 
para se tornar a sede da 
Secretaria Municipal de 
Educação. A edificação possui 

23 salas, além da Biblioteca 
do Educador, estacionamento e 
salas de reunião, dentre outas, 
garantindo mais conforto e 
comodidade para os servidores 
e melhores condições de 
atendimento ao público.

O Poliesportivo Marcos 
Sant’Anna Martins, locali-
zado no Jardim Canadá, 
foi totalmente revitalizado, 
recebendo intervenções de 
infraestrutura hidráulica, 
instalação dos acabamentos 

elétricos, marcação da quadra 
e pintura. Após a conclusão 
dos trabalhos, o local voltou 
a receber os alunos da Escola 
Municipal Benvinda Pinto 
Rocha e os esportistas da 
região.
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