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DESAFIOS E 
CONQUISTAS
Com diálogo, integração e inovação, Prefeitura 
trabalha em diversas frentes para superar 
dificuldades impostas pela Covid-19 e oferecer 
mais qualidade de vida aos nova-limenses

Maria Olímpia Galdino,
moradora do Bairro Retiro
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A pandemia da Covid-19 já dura mais 
de um ano no Brasil e causa consequên-
cias trágicas em todo o país, sobretudo 
nas áreas social, econômica, da saúde e 
educação. Em Nova Lima, não é diferente, 
já que os impactos também são sentidos 
pela população. Por isso, o Governo Mu-
nicipal assumiu um compromisso com os 
nova-limenses: criar um Plano de Recupe-
ração Socioeconômica.

No dia 15 de março, a Prefeitura apre-
sentou, em uma live, o documento, que 
será colocado em prática ao longo dos 
próximos meses, para gerar impactos so-
ciais e econômicos de curto, médio e longo 
prazos em Nova Lima. O plano estava sen-
do elaborado desde 2020, no período de 
transição, e contempla estratégias, pro-
gramas e projetos considerados de caráter 
emergencial.

Chegamos à marca de 100 dias de 
governo e, em meio a tantos desafios, a 
Administração Municipal segue com o 
propósito de avançar com ações que são 
importantes para o bem-estar da popula-
ção e minimizar, ao máximo, os impactos 
sociais e econômicos provocados pela cri-
se sanitária que nos aflige.

O Plano de Recuperação Socioeconô-
mica, um dos nossos principais compro-
missos firmados, já está em andamento 
e não é um documento engessado, assim, 
projetos poderão ser implementados à 
medida que demandas surgirem. Nele, es-
tão ações voltadas para amparar a popu-
lação, especialmente a que mais precisa, e 
os empreendedores da cidade, além de já 
estarmos colocando em prática o protoco-
lo de volta às aulas presenciais, assim que 
possível.

Já vacinamos quase 12.500 pessoas 
com primeira dose, cerca de 5.000 já to-
maram também a segunda dose e todos 
os nossos esforços estão voltados para a 
pronta imunização, mediante o envio das 
doses. Desde janeiro, a Gestão Municipal 
também já viabilizou a abertura de 24 lei-
tos para Covid-19, sendo oito de CTI e 16 
clínicos.

Para além das ações do plano, continu-
amos com a oferta de serviços e projetos, 
como a construção e reformas de UBSs; 
ações do Banco de Talentos para promover 
a empregabilidade; avanços importantes 
nas demandas habitacionais, dentre ou-
tras diversas que você pode conferir nesta 
edição.

O diálogo, a inovação e a integração se-
guem como os nossos pilares norteadores 
e todos os nossos projetos, ações e pro-
gramas têm sido pautados neles. Temos 
a certeza de que, juntos, conseguiremos 
superar esse momento difícil para todo o 
mundo e, cada vez mais, avançar nas nos-
sas políticas públicas.

PLANO DE RECUPERAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA
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“

A vida das pessoas é a 
nossa maior preocupação 
e sabemos também que o 
emprego, a renda, educação 
e vacinação ágil são questões 
urgentes e que precisam 
estar bem encaminhadas 
neste momento crítico. 
É muito importante frisar 
que o nosso plano é vivo, ou 
seja, começamos com essas 
primeiras estratégias para 
amparar a população, mas 
outras podem ser incluídas 
à medida que surgirem 
demandas

O diálogo, a inovação e a 
integração seguem como os 
nossos pilares norteadores e 
todos os nossos projetos, ações 
e programas têm sido pautados 
neles.

João Marcelo, 
prefeito



CERCA DE 12.500 PESSOAS IMUNIZADAS 
CONTRA A COVID-19

GOVERNO 3

O trabalho de imunização contra a 
Covid-19 tem servido de referência para 
outras cidades de Minas Gerais e do Brasil. 
Até o momento, as equipes de vacinação já 

imunizaram quase 12.500 pessoas na cidade 
sendo que quase 5.000 receberam também 
a segunda dose. Em Nova Lima, cerca de 
90% das doses recebidas já foram aplicadas, 

índice bem superior à média nacional. O 
serviço conta com o apoio do movimento 
Unidos pela Vacina, do grupo Mulheres do 
Brasil e da MRV.

Fotos Lívia Bastos

A Prefeitura já realizou duas edições do drive-thru de 
vacinação, no Espaço Cultural, para garantir mais agilidade 
no atendimento aos públicos-alvo estabelecidos pelo Plano 
Nacional de Imunização, do governo federal. Foram mais de  
2 mil pessoas vacinadas, entre idosos e profissionais da área da 
saúde. Outra edição do drive-thru será realizada neste sábado 
(10/04).

O Governo Municipal iniciou as tratativas diretas para a 
aquisição de 100 mil doses da Sputnik V, com o objetivo de que 
a imunização dos nova-limenses ocorra com mais agilidade. 
Além disso, a cidade também integra o consórcio lançado pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para a compra de vacinas 
contra a Covid-19.

VACINAÇÕES EM DRIVE-THRU JÁ 
CONTEMPLARAM MAIS DE 2 MIL PESSOAS

CIDADE TRABALHA PARA A COMPRA 
DE VACINAS
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SALA DO EMPREENDEDOR:
Rua Chalmers, 88, Centro – Telefones: (31) 3541-8151 e 98006-4187

Com os impactos causados 
pela pandemia da Covid-19 em 
empresas e profissionais autô-
nomos, a Administração Muni-
cipal reorganizou o calendário de 
pagamentos de impostos e ta-
xas, a fim de impedir a sobrepo-
sição de tributos pagos no mes-
mo mês. A Taxa de Fiscalização 
e Funcionamento (TFF), tarifa 

paga para a emissão de alvará, 
pôde ser parcelada em até três 
vezes. O Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano (IPTU) também 
será revisado, com alterações 
nos descontos e no calendário 
de pagamento. As mudanças in-
tegram o Plano de Recuperação 
Socioeconômica.

A Administração Municipal, em 
parceria com a Caixa Econômica 
Federal e o Sistema de Coopera-
tivas de Crédito do Brasil (Sicoob), 
viabilizará duas linhas de crédito 
voltadas para empreendedores, mi-
croempreendedores individuais e 

empresas de pequeno porte, com 
negócios no município. O objetivo 
é que eles tenham meios de estru-
turar e recuperar as condições para 
se manterem em plena atividade. A 
iniciativa integra o Plano Municipal 
de Recuperação Socioeconômica.

PAGAMENTO FACILITADO 
DE IMPOSTOS E TAXAS 
MUNICIPAIS

GESTÃO MUNICIPAL 
VIABILIZA 
MICROCRÉDITO 
PARA EMPRESÁRIOS

Foto: Júlio de Freitas

O Governo Municipal garan-
tiu a abertura, no Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, de oito lei-
tos de Centro de Terapia Intensi-
va (CTI) referência em Covid-19 
para o município e outros dez 
clínicos. Os serviços começaram 
a funcionar no último dia 22, com 
previsão inicial de quatro meses 
de duração. O investimento é 
de aproximadamente R$ 4 mi-
lhões. Além disso, pacientes de 
Nova Lima que precisam de in-
ternação em CTI também são 
encaminhados aos hospitais de 
referência do SUS em Covid-19, 
sendo os mais próximos em Belo 
Horizonte.

PREFEITURA INVESTE CERCA DE R$ 4 MILHÕES 
NA AMPLIAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS E DE CTI

Foto: Divulgação

MAIS 6 LEITOS 
CLÍNICOS ABERTOS 
NO CEACOR

O Governo Municipal abriu, nesta 
semana, mais seis leitos clínicos no 
Hospital de Campanha – Ceacor. São 
leitos destinados a pacientes que 
apresentam sintomas da doença, como 

falta de ar e baixa saturação de oxigênio, 
mas não necessitam de internação em 
CTI. Com isso, ao todo, o Ceacor passa a 
dispor de 30 leitos clínicos, sendo cinco 
de suporte ventilatório.



Em março, a Prefeitura realizou um 
treinamento on-line com serventes esco-
lares e auxiliares de serviços gerais para o 

correto manuseio dos alimentos, inclusive 
no processo de limpeza, a fim de resguardar 
a segurança e higienização de todos, assim 

que autorizado o retorno presencial das 
aulas. 

GOVERNO MUNICIPAL JÁ ESTÁ SE 
PREPARANDO PARA A VOLTA ÀS 
AULAS PRESENCIAIS

CERCA DE 380 SERVIDORES JÁ ESTÃO CAPACITADOS PARA 
O PREPARO DA MERENDA APÓS O RETORNO PRESENCIAL

GOVERNO 5

O Governo Municipal ampliou a oferta 
do auxílio emergencial, que será pago a 
até 3 mil famílias e indivíduos, no valor de  
R$ 400,00, durante seis meses - antes eram 
três parcelas de R$ 200,00. Serão mais 

de R$ 7 milhões injetados na economia 
local, uma vez que o benefício será 
entregue por meio de um cartão, aceito em 
estabelecimentos da rede credenciada da 
cidade que ofertam produtos essenciais. 

O processo licitatório já foi finalizado e no 
próximo dia 14 será publicada a lista dos 
beneficiários. A expectativa é que a entrega 
do cartão seja feita ainda em abril.

MAIS DE R$ 7 MILHÕES PARA ATENDER CERCA DE 3 MIL 
FAMÍLIAS COM O AUXÍLIO EMERGENCIAL

Foto: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura está colocando em prática 
o protocolo para a volta às aulas presen-
ciais, mesmo ainda sem data definida para 
retorno. O município já adquiriu termôme-
tros, equipou os banheiros das escolas com 
saboneteiras, toalheiros e tampos de va-

sos sanitários. Também está em processo 
de compra de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), como máscaras triplas e 
protetores faciais, além de materiais como 
acrílico para divisória, álcool 70% e totens e 
dispensers para armazenamento.

Com o objetivo de conhecer a opinião das famílias da rede 
municipal sobre o formato de ensino adotado, com o Estudando 
em Família, a Prefeitura elaborou uma pesquisa, que foi 

respondida por mais de 2 mil pais e responsáveis. A partir das 
respostas, o Governo Municipal avalia melhorias e mudanças no 
projeto para atender os estudantes com mais qualidade.

PESQUISA COM FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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MAIS DE 22 MIL TESTES DE COVID-19 
ADQUIRIDOS NESTE ANO

CIDADE INTENSIFICA COMBATE AO AEDES

Atento à importância da tes-
tagem para mapear e minimi-
zar a disseminação da Covid-19, 
o Governo Municipal adquiriu, 
desde janeiro deste ano, 22.500 
testes. Dentre eles, 12.000 PCR, 
tipo considerado padrão ouro na 
testagem, 7.500 testes rápidos 

de anticorpos, além de 3.000 
testes rápidos de antígeno, que 
detectam a presença do vírus no 
organismo, com resultado em 
até 20 minutos, e estão sendo 
utilizados em pessoas assinto-
máticas que tiveram contato 
com caso positivo.

Em janeiro, a Administração Municipal 
realizou o Levantamento Rápido de Índices 
para Aedes aegypti (LIRAa), que apontou a 
presença de larvas do mosquito transmis-
sor da dengue, febre amarela, chikungunya e 

zika em 39 bairros. Os agentes de combate a 
endemias fizeram o descarte dos materiais 
encontrados, tratamento químico e orienta-
ram a população sobre a importância de eli-
minar e evitar água parada. Um bota-fora foi 

realizado em fevereiro, recolhendo mais de 
104 toneladas de materiais inservíveis, como 
pneus, móveis, garrafas, dentre outros.

Para reforçar a equipe que atua na linha de frente do 
combate à Covid-19 e ampliar o atendimento à população, foi 
contratada uma pneumologista que está atuando no Hospital 
de Campanha - Ceacor.

REFORÇO DA EQUIPE DE 
COMBATE À COVID-19

A Prefeitura também realizou o Fumacê em bairros como Nova Suíça, Parque 
Aurilândia e Vila Passos. Essa é uma medida paliativa de prevenção e controle das 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que deve ser combinada com 
o cuidado para evitar o desenvolvimento de criadouros.

Foto: João Victor Moraes

Foto: Fabrício AraújoFoto: Divulgação

CERCA DE 600 
AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO

Desde o início do ano, a Prefeitura vem 
realizando diversas ações de fiscalização 
em todas as regiões da cidade. A Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) e seu grupamento am-
biental, agentes da Fiscalização Sanitária, vi-
gilância sanitária e da Divisão de Fiscalização 
de Atividades Urbanas, com o apoio da Polí-
cia Militar, atuam de acordo com os decretos 
locais e o plano Minas Consciente.

Nos primeiros 100 dias de governo foram 
612 ações, como vistorias e abordagens em 
estabelecimentos, notificações, autuações, 
interdições, embargos por irregularidades, 
além de atendimentos de denúncias, fiscali-
zações preventivas e interdições provisórias.
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INVESTIMENTO DE R$ 1,7 MILHÃO NA CONSTRUÇÃO 
DA UBS SANTA RITA

OBRAS EM OUTRAS UNIDADES AVANÇAM

A construção de uma Unidade Básica de Saú-
de Tipo II, padrão Ministério da Saúde, foi ini-
ciada no Bairro Santa Rita. Situada na Rua An-
tônio de Paula Santos, s/n, a UBS terá estrutura 
física com condições adequadas para receber 
usuários e funcionários, contando com banhei-
ros, salas de espera, vacinas, triagem, curativo, 
cuidados básicos; consultórios odontológico, gi-
necológico e de atendimento diferenciados, den-
tre outros espaços. O investimento estimado é de  
R$ 1,7 milhão.

Os trabalhos para melhorar as estruturas 
das unidades básicas de saúde não param. 
Na UBS Cabeceiras, as obras estão bem 
adiantadas, e a entrega do equipamento fica 
cada vez mais próxima. Já no Bairro Galo, 

a comunidade também será contemplada 
com instalações mais amplas e confortáveis; 
no local, os trabalhos também seguem em 
andamento. E as ações não param por aí. 
Ainda em abril, a Prefeitura dará início à 

construção da nova Unidade Básica de Saúde 
do Oswaldo Barbosa Pena, que contará com 
três equipes de Saúde da Família (as duas do 
Caic e outra do Bairro Chácara Bom Retiro).

Fotos: Lívia Bastos

Foto: João Victor Moraes

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO 
DA FARMÁCIA MUNICIPAL DO 
JARDIM CANADÁ

PEDIATRA AOS FINS DE 
SEMANA NO PA DO BAIRRO

Com a objetivo de contemplar 
mais pessoas e facilitar o acesso 
da população da região Noroeste 
aos medicamentos, desde o dia 27 
de março, a farmácia municipal 

do Jardim Canadá agora também 
funciona aos sábados e domingos, 
das 8h às 12h, no Complexo de 
Saúde.

Durante os fins de semana, das 
7h às 19h, o atendimento pediátrico 
no Pronto Atendimento do Jardim 

Canadá, que antes era feito por 
clínico geral, agora está sendo 
realizado por especialista.
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EVENTO ON-LINE SOBRE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 
MARCOU INÍCIO DAS AULAS 
NA REDE MUNICIPAL

KIT MERENDA 
ESCOLAR AMPLIADO 
PARA 9 MIL 
ESTUDANTES

RENOVAÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO: CERCA 
DE 10 MIL TABLETS E 900 
NOTEBOOKS

Desde fevereiro, o Governo Municipal ampliou 
a quantidade de Kits Merenda Escolar distribuídos 
aos estudantes da rede municipal de ensino, en-
quanto estão suspensas as aulas presenciais, em 
decorrência da pandemia da Covid-19. Com isso, 
cada aluno matriculado passou a receber um kit 
mensal, independentemente do número de estu-
dantes na mesma família. Ao todo, são mais de 
9 mil kis distribuídos por mês.

O Governo Municipal está 
adquirindo cerca de 900 note-
books, para os professores, e 10 
mil tablets, para os estudantes 
do município – já em processo 
de licitação para a compra. Além 
disso, estão sendo feitos inves-

timentos na formação dos pro-
fessores para o uso de tecnolo-
gias, além da aquisição de uma 
plataforma pedagógica que per-
mitirá a construção de conteúdo 
via meios digitais.

Foto: Lívia Bastos

Foto: Internet

Em março, a Prefeitura iniciou o 
projeto on-line Conhecendo Nova 
Lima, via YouTube, uma iniciativa 
do Programa Escola em Tempo In-
tegral. Durante o primeiro semes-
tre letivo, sempre às sextas-feiras, 
uma secretaria será convidada a 
abordar um tema relacionado à 

história da cidade, aos patrimônios, 
cultura, turismo, esporte, entre 
outros. O projeto visa despertar e 
fortalecer nos estudantes e espec-
tadores os sentimentos de perten-
cimento, identidade e valorização 
da cidade.

PROJETO ON-LINE 
CONHECENDO NOVA 
LIMA VALORIZA A 
HISTÓRIA DA CIDADE

A Gestão Municipal realizou 
um ciclo de palestras on-line, 
pelo YouTube, com a participa-
ção de especialistas. Foram de-
batidos temas como o uso de 

ferramentas digitais na sala de 
aula e os desafios e processos de 
alfabetização e letramento em 
tempos de pandemia.
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E.M. RUBEM COSTA 
LIMA, EM MACACOS, 
OFERTARÁ O ENSINO 
FUNDAMENTAL II

ATENDIMENTOS 
COM PSICÓLOGOS E 
ASSISTENTES SOCIAIS 
CONTINUAM NA 
PANDEMIA

ECONOMIA DE 20% NA 
REDUÇÃO DE GASTOS COM 
A FROTA DE VEÍCULOS

Mesmo com a pandemia da Covid-19 e a suspensão dos 
atendimentos presenciais, o Governo Municipal mantém o 
acompanhamento aos alunos da rede municipal de ensino, que 
é feito por assistentes sociais e também os atendimentos pe-
dagógicos, realizados por psicólogos do Centro Psicopedagógico 
(CPP) e Núcleo de Assessoria Técnico Educacional Especializado 
– NATE.

O Governo Municipal assumiu 
a Prefeitura com o objetivo de pro-
mover uma gestão pública eficien-
te, com a redução de gastos, sem 
comprometer a eficiência na pres-
tação dos serviços. Assim, já nos 
primeiros meses de mandato, hou-

ve uma redução de 20% nos gastos 
com a frota de veículos alugados, 
em relação ao ano anterior. Mesmo 
com a redução dos gastos, a qua-
lidade dos serviços prestados não 
foi comprometida.

A Prefeitura definiu, junto ao governo do esta-
do, que o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, 
será ofertado na Escola Municipal Rubem Costa 
Lima, localizada em São Sebastião das Águas Cla-
ras (Macacos). Essa é uma antiga demanda das 
famílias residentes no bairro, para que os alunos 
dessa etapa de ensino possam estudar perto de 
casa.

Foto: Lívia Bastos

REDE DE FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
REFORÇA QUALIDADE DO 
ENSINO

Diversos servidores da Educação 
estão recebendo capacitações técni-
cas on-line voltadas para suas áreas de 
interesse e atuação. As formações são 
transmitidas, ao vivo, pelo YouTube, e 

qualquer profissional interessado nos 
temas, inclusive os das redes estadual 
e particular, pode acompanhar. O cro-
nograma está disponível no novalima.
mg.gov.br.

Foto: Divulgação

Foto: Lívia Bastos
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CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES PARA CERCA 
DE 250 NOVA-LIMENSES

CAMPANHA PÁSCOA 
DA NOSSA GENTE

MAIS DE 400 ESTUDANTES SERÃO 
ATENDIDOS NO PRÉ-ENEM ON-LINE 
A PARTIR DESTE MÊS 

MAIS DE 240 VAGAS DE EMPREGO INTERMEDIADAS 
PELO BANCO DE TALENTOS

A Prefeitura viabilizou quatro novos 
cursos de formação técnica para a população 
nova-limense a partir dos 16 anos, com duas 
turmas cada, nos turnos tarde e noite. Um 

total de 280 alunos distribuídos nos cursos 
de Biotecnologia, Eletrotécnica Informática 
para Internet e Segurança do Trabalho. 
Também foram abertas duas turmas do 

curso Técnico em Administração, do Núcleo 
de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), 
totalizando 164 alunos.

O Governo Municipal criou um 
catálogo virtual com mais de 100 
produtores e vendedores de produtos 

de chocolates locais, em mais um 
incentivo para a população priorizar 
o comércio local.

Mais de 400 pessoas se inscreveram para 
o Pré-Enem on-line 2021, curso preparatório 
gratuito que a Prefeitura disponibiliza para 
os nova-limenses, com objetivo de prepará-

los para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Por conta da pandemia, o curso 
será ministrado, de abril a outubro, em 
plataforma on-line.

*O cadastro deve ser atualizado a cada seis meses para se manter ativo

Nos últimos três meses, 242 
pessoas conseguiram emprego 
por intermediação do Banco de 
Talentos, o que significa mais 
de três contratações por dia 
útil. Além de fazer o cadastro 
para se candidatar às vagas, o 
interessado recebe ajuda de 
técnicos especializados para 
elaborar currículo e orientações 
de como se comportar em 
entrevistas e processos de 
seleção.  O serviço é gratuito e 
atende tanto nova-limenses que 
buscam um emprego quanto 
empresas que recebem apoio 
no processo de recrutamento de 
candidatos.

CONEXÃO PROFISSIONAL: 

 553  242 66 2.211 3.773 
VAGAS CAPTADAS PESSOAS EMPREGADAS NOVAS EMPRESAS 

PARCEIRAS DO PROGRAMA 
(TOTAL DE 1.005)

ATENDIMENTOS 
COM PSICÓLOGOS

CADASTROS ATIVOS NO 
BANCO DE TALENTOS*

Foto: Lívia Bastos
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COMPRAR BEM ALCANÇA 
R$ 6 MILHÕES E FORTALECE 
A ECONOMIA LOCAL

O programa Comprar Bem 
é focado na priorização das 
compras governamentais em 
estabelecimentos do município. 
Até o final de março, a Prefeitura 

licitou R$ 30.177.743,03 em 
compras e serviços. Desse total, 
R$ 6.134.727,08 foram adquiridos 
com 25 empresas sediadas em 
Nova Lima. 

O Mart Minas é uma das empresas que está se instalando na cidade 
e já realizou 75 contratações por meio de parceria com a Prefeitura; 
até o seu pleno funcionamento, previsto para abril, serão 300 vagas 
de emprego para os nova-limenses

OUVIDORIA@PNL.MG.GOV.BR
(31) 98773-1172

OUVIDORIA

RESTABELECIMENTO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
A Ouvidoria Geral do Muni-

cípio retomou o atendimento 
presencial para receber as de-
mandas dos cidadãos e, durante 
a vigência da Onda Roxa, os ca-
nais de comunicação disponíveis 
são: e-mail, site, telefones fixo e 
celular. 

O projeto Ouvir para Crescer 
já está sendo estruturado. Ele 
consiste em encontros mensais 
com especialistas de diversas 
áreas, para apresentar temáti-
cas que contribuam para o de-
senvolvimento pessoal e pro-
fissional da equipe que atua no 
atendimento aos cidadãos.

QUASE 600 EMPRESAS ABERTAS ESTE ANO
No primeiro trimestre deste ano, foram abertas 

575 novas empresas no município, sendo que 413, o que 
corresponde a 72%, são microempreendedores individuais 

dos ramos de comércio varejista, artigos de vestuário e 
acessórios, cabeleireiro, restaurantes, estabelecimentos 
de alimentação e bebidas, dentre outros.

Foto: João Victor Moraes

Foto: Lívia Bastos



DESENVOLVIMENTO SOCIAL12

PROJETOS DE LEI 
ENVIADOS AO LEGISLATIVO 
BENEFICIAM AS MULHERES 
NOVA-LIMENSES

PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL FOI AMPLIADO

RODA DE CONVERSA ABRE 
DIÁLOGO COM PESSOAS 
TRANS DO MUNICÍPIO

Em março, a Administração 
Municipal enviou dois importan-
tes projetos de lei à Câmara Mu-
nicipal: o programa de garantia 
do acesso a absorventes higiê-
nicos e de conscientização sobre 
a menstruação e o benefício do 
aluguel social para mulheres em 
situação de violência doméstica 

e familiar, que não conseguem 
arcar com esse custo e neces-
sitam sair da casa do agressor 
para romper o ciclo de violência. 
O primeiro projeto foi aprovado 
pela Câmara Municipal e segue 
para sanção do Executivo, e o 
segundo está em tramitação in-
terna no Legislativo.

Dando início ao diálogo 
do Governo Municipal com 
os grupos da cidade, no dia 
29 de janeiro, data em que se 
comemora o Dia da Visibilidade 
Trans, a Coordenadoria de 
Políticas para a Diversidade 

Sexual realizou uma roda de 
conversa com um grupo de 
pessoas trans para tratar, dentre 
outros assuntos, das políticas de 
acessibilidade desse público aos 
serviços, uso do nome social na 
prática e empregabilidade.

A Prefeitura ampliou a 
cobertura do programa Passe 
Estudantil para estudantes de 
famílias que vivem com renda per 
capita de até um salário mínimo 
e meio; desde 2019, era menor 
ou igual a meio salário mínimo. 
O benefício concede o auxílio 
por meio de cartão magnético 
a estudantes que necessitam 
de transporte municipal ou 
intermunicipal para acessar a 
unidade de ensino. A inscrição 
para ter acesso ao Passe 
Estudantil será aberta quando 
as aulas presenciais retornarem.

Fotos: Divulgação
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GOVERNO DÁ ATENÇÃO ESPECIAL ÀS DEMANDAS 
LIGADAS À HABITAÇÃO

PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AVANÇAM

A Gestão Municipal tem trabalhado 
neste início de governo com o intuito de 
inovar, integrar a cidade e dialogar com 
as comunidades sobre as demandas 

específicas que possuem. Nesse sentido, 
são realizados encontros periódicos e visitas 
para o levantamento de informações junto 
aos moradores e reuniões na Secretaria de 

Habitação, a fim de tratar de temas que terão 
prioridades ao longo dos próximos anos, 
como regularização fundiária, reurbanização 
e unidades habitacionais.

Diálogos com os nova-limenses 
têm sido intensificados, dentre eles 
com moradores dos bairros Galo e Fa-
zenda do Benito, além da comunida-
de Canto do Rio. Na região do José de 
Almeida, o processo de regularização 
fundiária do loteamento Vila Apareci-
da avança. Foram realizados plantões 
de atendimento para entrega de do-
cumentação e recolhimento de assi-
naturas, visando a titulação dos bene-
ficiários. No Água Limpa, a Prefeitura 
se reúne constantemente com repre-
sentantes das associações comunitá-
rias e moradores para dar prossegui-
mento ao processo de regularização 
do bairro, que é reconhecido por es-
pecialistas de todo o Brasil e serve de 
referência para outras cidades.

COMUNIDADE CANTO DO RIO RECEBE TERRAPLANAGEM
O Governo Municipal dá continuidade 

ao trabalho de regularização fundiária da 
Comunidade Canto do Rio em cartório 
para futura titulação dos moradores. A 
Prefeitura também deu início às obras de 

terraplanagem no local, que ainda receberá 
drenagem e esgotamento sanitário. As 
intervenções no local são resultado de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado em 2018 com o Ministério Público 

Estadual, a associação de moradores e 
outras entidades, para reassentamento 
de famílias em unidades habitacionais de 
interesse social.

Foto: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos
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MG-030 SEGUE EM OBRAS DE DUPLICAÇÃO

CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO 
DE TELAS DE PROTEÇÃO NA 
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO 
DOS CRISTAIS

CONTENÇÕES FINALIZADAS

Continuam os trabalhos de duplicação 
nos dois sentidos das pistas da rodovia 
MG-030, entre a ponte sobre o Ribeirão 
dos Cristais, no Bairro Chácara Bom 
Retiro, até o Trevo da Máquina (no final da 
Avenida Presidente Kennedy). Estão em 

execução serviços de terraplenagem, redes 
e dispositivos de drenagem, pavimentação 
e revegetação dos taludes; confecção de 
valetas, passeios, sarjetas e canteiro central;  
 
 

obras de contenção; e instalação de barreiras 
de segurança (New Jersey).

A instalação de telas de pro-
teção na ponte sobre o Ribeirão 
dos Cristais, no Km 24 da MG-
030, foi finalizada, atendendo a 
uma antiga demanda da comu-
nidade. A intervenção garante 

mais segurança ao local, evitan-
do quedas de pessoas e objetos. 
Estão previstos também servi-
ços de acabamento nos guarda-
-corpos e iluminação.

Também foram concluídas 
as obras de contenções na 
MG-030, em frente ao Parque 

Aurilândia, e na Rua Doutor 
Lunds, na região do José de 
Almeida.

Fotos: Lívia Bastos
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MAIS DE 100 
SERVIÇOS 
DE REDES 
DE ESGOTO 
CONCLUÍDOS

LIMPEZA 
URBANA É 
EXECUTADA 
DIARIAMENTE

Ao todo, foram finalizados 
118 serviços de rede de 
esgoto, entre manutenção e 
desentupimento na cidade, que 
incluem desobstrução de redes 
residenciais, reforma e liberação 
de redes e construção de bueiro 
na Praça da Estação, em Honório 
Bicalho; reforma de rede 
coletora no Nova Suíça; reparo 
de bueiro e desobstruções de 
rede coletora no Santa Rita e no 
Nossa Senhora de Fátima.

O serviço de limpeza urbana, 
como capina e varrição, é realizado 
diariamente em toda a cidade. 
Além disso, os trabalhos ainda 
incluem confecção de jardins em 
praças, trevos e canteiros centrais 
de vias, além de podas e cortes de 
árvores para a desobstrução de 
vias públicas.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

*Linear – unidade de medida em linha reta do comprimento

 841,85 km  
CAPINA: CAÇAMBAS: 

LINEARES*

22.506,85  km  
VARRIÇÃO: 

LINEARES*

COLOCADAS EM 18 PONTOS FIXOS 
PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO

Fotos: Lívia Bastos

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS 
EM TODA A CIDADE

Ao todo, cerca de 70 vias, de diversos bairros da sede e 
das regiões Nordeste e Noroeste, receberam o serviço, que 
é importante para dar boas condições às vias, garantindo 
segurança a pedestres e motoristas.



PLANEJAMENTO

DEFESA CIVIL
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VISTORIAS TÉCNICAS REALIZADAS

50 PARA AVALIAR RISCO EM IMÓVEIS
40 EM DESLIZAMENTO DE TALUDES
25 PARA AVALIAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (ÁRVORES)
20 DO PROGRAMA BOLSA MORADIA
19 EM CASOS DE INFILTRAÇÃO EM IMÓVEIS
15 EM MUROS COM RISCO DE QUEDAS
5 VISTORIAS TÉCNICAS REALIZADAS EM IMÓVEIS COM TRINCAS/FISSURAS
4 EM CASOS DE AFUNDAMENTO DE VIA PÚBLICA

A Defesa Civil recebeu 
12 novos equipamentos 
para combate a incêndios 
florestais, sendo seis bombas 
costais e seis abafadores

REVISÃO DO PLANO DIRETOR É PRIORIDADE

PARTE DO ANEXO DA PREFEITURA EM FASE FINAL

A Administração Municipal 
completa 100 dias de gestão 
em 10 de abril e, para marcar 
essa data, assinará um contrato, 
com a Gorceix, da Universidade 
Federal de Ouro Preto, que 
prevê a revisão das diretrizes de 
ordenação do Plano Diretor a 
cada dez anos. A reformulação 
do documento é uma das 
prioridades do governo, já 
que isso não ocorre desde 
2007, quando foi aprovado. A 
atualização dos instrumentos 
de planejamento é importante 
para evitar prejuízos, como 
degradação urbana, social e 
ambiental, além de orientar o 
desenvolvimento ordenado de 
Nova Lima.

O anexo da Prefeitura encontra-se 
em obras e, atualmente, são executados 
vários serviços no local, como alvenaria, 
instalação da tubulação de combate à 
incêndio, adequação do ar condicionado, 

instalação elétrica, dentre outros. O anexo 
será integrado em todos os andares ao atual 
prédio e terá espaços físicos para demandas 
específicas. A expectativa é que os 1º e 
5º pavimentos sejam concluídos no final 

de abril. Com isso, as secretarias que hoje 
estão acomodadas em imóveis alugados 
passarão a funcionar no novo anexo, dando 
mais agilidade na prestação de serviços à 
população.

Foto: Júlio de Freitas

Fotos: Lívia Bastos
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Fotos: Lívia Bastos

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL NOS 
BAIRROS

FISCALIZAÇÃO 
NO TRANSPORTE 
PÚBLICO

DESATIVAÇÃO DO PÁTIO DE APREENSÃO

No início do mês de março, começou o 
projeto Guarda Civil Municipal nos bairros, 
que ocorre duas vezes por semana. A 
intenção é descentralizar o serviço, dando 
mais agilidade para atendimento de 
ocorrências, além de realizar operações, 
como blitz, e estreitar a relação com a 
população e os comerciantes.

A GCM passou a apoiar o DEER-
MG, órgão responsável pela fiscalização 
do transporte público intermunicipal, 
nas ações em Nova Lima. As inspeções 
dos veículos são baseadas na decisão 
do governo estadual, que determina a 
quantidade de passageiros sentados 
e em pé nos ônibus, de acordo com a 
onda do Minas Consciente. Em caso de 
descumprimento, há previsão de multa 
para a empresa responsável.

Em março, as atividades para a 
desativação completa do pátio de apreensão 
de veículos, no Bairro Oswaldo Barbosa Pena 
II, foram retomadas. O corte das carcaças e 

a remoção do material já foram iniciados. 
O fechamento do espaço atende a uma 
antiga reinvindicação da comunidade, pois 
incêndios ocorriam com frequência no local. 

O pátio dará lugar a um Batalhão da Polícia 
Militar.
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MAIS DE 2 MIL PARTICIPAÇÕES NA CONSULTA 
PÚBLICA DO ESPORTE E LAZER

JOGOS ESCOLARES VIRTUAIS

CAMPEONATO DE 
EMBAIXADINHA 
FREESTYLE

Tão logo assumiu a gestão, o 
Governo Municipal realizou uma 
consulta pública com o objetivo 
de coletar informações sobre os 
interesses dos nova-limenses 
nas áreas do esporte e lazer, de 
modo a nortear programas e 
ações focados em resultados 

efetivos para a cidade. Cinco 
grupos foram abordados: 
corredores ou caminhantes, 
grupos de “pelada”, ciclistas, 
pessoas com deficiência e 
população em geral. No total, 
foram mais de 2 mil pesquisas 
respondidas.

Nova Lima está representada nos Jogos 
Escolares Virtuais – e-JEMG. O torneio 
estadual de jogos eletrônicos reúne, entre 
abril e maio, alunos das escolas públicas 
e particulares de Minas Gerais. São duas 

modalidades em disputa: futebol (Fifa 
2020) e basquete (NBA 2k20), ambos para 
Playstation 4.  Os estudantes participantes 
representam as escolas nas quais estão 
matriculados no módulo I (nascidos, 

exclusivamente, em 2008, 2007 e 2006) e 
módulo II (nascidos, exclusivamente, em 
2005, 2004 e 2003), na categoria mista.

O Governo Municipal realiza a 1ª edição do Campeonato 
Virtual de Embaixadinha Freestyle. Em março, os vídeos 
foram enviados para uma comissão, que avalia os conteúdos.  
Os três primeiros colocados serão premiados com troféus, e 
o campeão de cada categoria também vai ganhar uma bola 
oficial. A iniciativa busca incentivar a prática de esportes, 
respeitando as normas contra a Covid-19.

BATE BOLA VIRTUAL
A Prefeitura deu início, no dia 24 de março, a uma série de 

reuniões on-line com grupos e associações atuantes no esporte 
e lazer da cidade, como profissionais de educação física, equipes 
de futsal, futebol amador e esportes especializados. O objetivo 
é manter um diálogo constante entre esses representantes e o 
poder público municipal. O Bate-Bola virtual é realizado pela 
ferramenta Google Meet.

REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER

O Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer – órgão colegiado, independente, 
composto por integrantes do governo e 
da sociedade civil – foi reativado e, com 

isso, Nova Lima fica apta a pontuar no 
ranking do ICMS Esportivo, que pode trazer 
recursos estaduais para o desenvolvimento 
do esporte e lazer na cidade. Além disso, 

o conselho possui funções de fiscalização, 
orientação e deliberação e deve trabalhar 
lado a lado da Gestão Municipal.

Foto: Leandro Anselmo

Foto: Lívia Bastos
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FINAL DO 
CAMPEONATO 
AMADOR 
2020/2021

IMPLANTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA

Em janeiro deste ano, foi dis-
putada a reta final do Campeo-
nato de Futebol Amador de Nova 
Lima 2020/2021. Na Série A2/B, 
o Esperança venceu o União nos 
pênaltis. No A1, o Palmeirinhas 
superou o Morro Velho, também 
nas cobranças de penalidades. 
O campeonato seguiu todos os 
protocolos de segurança contra 
a disseminação da Covid-19: foi 
disputado sem a presença de 
público e com aferição de tem-
peratura e uso de máscara dos 
envolvidos nos jogos.

A Prefeitura e a Liga Municipal de Des-
portos de Nova Lima assinaram o Novo Có-
digo de Ética e Disciplina que regerá as com-
petições municipais. O documento prevê 

que as punições de atletas em competições 
da Secretaria de Esporte e Lazer sejam re-
cepcionadas pela Liga. O objetivo é redu-
zir os incidentes disciplinares, contribuindo 

para a prática do desporto baseado no fair 
play (jogo limpo).

http://100dias.pnl.mg.gov.br/
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MAIS DE 400 ARTISTAS 
CADASTRADOS NO MAPA 
CULTURAL DE NOVA LIMA

PROJETO ELAS NA CULTURA VALORIZA 
ARTISTAS DE NOVA LIMA

RESTAURAÇÃO DA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
RESGATA PINTURAS DA 
DÉCADA DE 1930

DIÁLOGO É O CAMINHO PARA 
NOVAS PROPOSTAS E AÇÕES

Em fevereiro, a Prefeitura 
iniciou o 1º diagnóstico municipal 
de artistas e agentes da cultura 
com o propósito de mapear 
os profissionais e a cadeia de 
serviços e espaços artísticos que 
a cidade oferece.  Com mais de 
400 cadastrados nesta primeira 
etapa, o Mapa Cultural caminha 

agora para se tornar uma 
plataforma on-line gratuita que 
abarcará todas as informações 
sobre o cenário artístico-cultural 
da cidade, contribuindo para a 
criação de ações mais assertivas 
e que estejam em consonância 
com os interesses da população.

Com o foco em dar voz e vez às artistas 
nova-limenses, foi criado em março o 
projeto Elas na Cultura – um bate-papo com 

informações, música e muita descontração 
no instagram @culturanovalima, nas últimas 
quintas-feiras do mês. Todas as convidadas 

fazem parte do Mapa Cultural, que recebeu 
117 inscrições de mulheres.

O trabalho minucioso rea-
lizado no prédio da Biblioteca 
Pública Anésia de Mattos Gui-
marães tem descoberto novas 
cores e desenhos originais do lo-
cal. Com bisturis, técnicas avan-
çadas e muito cuidado, a equipe 
de restauração resgata precio-
sidades da década de 1930 que 
estavam escondidas por até seis 
camadas de tinta. Dentre elas, 

cópias das pinturas de Paulo 
Bazilio da Cruz, stencils e mu-
rais decorativos típicos do estilo 
eclético, com influências do Art 
Déco. No prédio, já foram con-
cluídas a construção de um ane-
xo de dois andares, instalações 
hidráulicas e acessibilidade com 
a instalação de elevadores.

A Prefeitura tem realizado reuniões com empresas e 
profissionais da cultura a fim de encontrar soluções em 
conjunto para os desafios do setor. Para isso, foi criada, em 
parceria com as empresas do ramo de eventos, a Comissão 
Permanente de Diálogo, que discute a volta com segurança 
das atividades do setor cultural no momento certo. Outras 
reuniões intersetoriais ocorreram também com a classe 
musical de Nova Lima e artistas de diversas áreas que têm 
apontado propostas para que a cultura avance.

Foto: Juliana Rocha
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INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA ATUALIZADO

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 
ESTÁ CONCLUÍDA

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO COMTUR

RESTAURAÇÃO 
DAS FACHADAS EM 
ESTILO ART DÉCO

A Prefeitura atualizou todos os dados da 
plataforma on-line, passando a dispor de 
um banco de dados atualizado e real, além 
de um acompanhamento diário para lan-

çamento de informações. O Inventário da 
Oferta Turística é um dos principais instru-
mentos para planejamento do turismo mu-
nicipal, em que se levantam toda a macro 

e micro estruturas turísticas do município, 
como atrativos, equipamentos, serviços bá-
sicos, infraestrutura turística, dentre outros.

Um importante instrumento de gestão 
pública é o Plano Municipal de Turismo. A re-
visão e atualização do documento, de acordo 
com o que é sugerido pelo governo do esta-
do e, seguindo o padrão nacional, foi iniciada 

em janeiro e finalizada em março. Trata-se 
de uma ferramenta importante para desen-
volvimento da política municipal de turismo 
e também de um dos principais pré-requi-
sitos para captação do ICMS Turístico. Com 

isso, a Prefeitura implementará a execução, 
acompanhamento e monitoramento com o 
desenvolvimento de projetos, programas e 
ações específicas do setor.

Os novos membros do Conselho Muni-
cipal de Turismo (Comtur) tomaram posse 
no dia 24 de fevereiro. Fazem parte dele 
representantes do poder público e da so-
ciedade civil como pessoas ligadas à cul-

tura, ao meio ambiente, patrimônio, as-
sociações de bairro, agências de viagem e 
hospedagem.  O mandato é de dois anos 
e terá fim em junho de 2022, conforme 
a lei. Criado em 2002, o Comtur tem por 

objetivo auxiliar na formulação e imple-
mentação dessa política pública, visando 
criar condições para o incremento e o de-
senvolvimento do turismo sustentável do 
município de Nova Lima.

O eixo que vai do Bicame e até a Rua 
Melo Viana – conhecido como Corredor Art 
Déco – está passando por um programa de 
requalificação urbana. Ao todo serão 100 
fachadas restauradas. As obras já foram 
concluídas em 38 edificações. A iniciativa 
resgata e protege a história, além de valorizar 
a arquitetura tradicional do município, 
atraindo novos olhares e fomentando 
o comércio, emprego e renda locais. O 
projeto, aportado pela Vale, tem como 
executor das obras de restauro o Instituto 
de Desenvolvimento e Sustentabilidade 
Sociocultural (IDSSC).

Foto: Lívia Bastos

Fotos: Arquivo Turismo
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RECUPERAÇÃO DO PASSIVO DO LIXÃO DO GALO

PROTEÇÃO 
E DEFESA 
ANIMAL 
GANHA 
FÓRUM 
PERMANENTE

A Prefeitura se reuniu com o Ministério 
Público para poder tratar sobre o lixão do 
Galo. A reunião suspendeu as multas que 

Nova Lima sofria e definiu um cronograma 
de orçamento e consultoria especializada 
para elaborar um diagnóstico ambiental que 

avalie a real situação do local. Após análise 
técnica, será definida a melhor maneira para 
resolver o passivo ambiental.

O Fórum Permanente Munici-
pal de Proteção e Defesa Animal 
foi instituído no dia 8 de março e 
visa ampliar o diálogo sobre essa 
política pública de forma demo-
crática. Podem participar do fórum 
entidades governamentais e não 
governamentais, protetores inde-
pendentes, simpatizantes e volun-
tários.

COMISSÃO 
MULTIDISCIPLINAR

A Prefeitura criou uma comissão 
multidisciplinar, inclusive com a pre-
sença de representantes de entidades 
protetoras dos animais e da Câmara 

Municipal, para avaliar e criar procedi-
mentos a serem adotados em casos de 
eutanásia de animais no âmbito muni-
cipal.

CONVÊNIO 
RETOMADO 
COM A EMATER

O Governo Municipal retomou 
com a Emater o convênio, que 
vem com ações que colaboram 
com a cidade, como a assistência 
a pequenos agricultores familiares, 
manutenção de ações do projeto 
Quintal Protegido (com a doação 
de mudas frutíferas), ações de 
recuperação de áreas degradadas 
e nascentes, além do apoio a 
agroindústria familiar.

Foto: Lívia Bastos

Foto: João Victor Moraes
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INTERVENÇÕES PARA SOLUCIONAR ANTIGOS PROBLEMAS

PREFEITURA INICIA 
INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS 
DE LED EM VÁRIOS PONTOS 
DA REGIÃO

DIÁLOGO COM COMERCIANTES E LÍDERES 
DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS

Uma obra de construção de nova rede 
de esgoto na praça da Estação, em Honório 
Bicalho, foi finalizada em fevereiro, para so-
lucionar o entupimento constante que cau-
sava transbordamento pela rua, atingindo os 
comércios locais. Ao longo desses 100 dias, 

também foram executados outros serviços 
para resolver recorrentes problemas, como 
a construção de um jardim na entrada do 
bairro, onde antes era um depósito de lixo a 
céu aberto; patrolamento e recapeamento 
da Rua Nove, sentido Maias; e a retomada 

do serviço de apreensão de animais.
Por solicitação da Prefeitura, o departa-

mento de Edificações e Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais (DEER/MG) realizou 
limpeza no trecho entre os km 29 e 33 da 
MG-030.

A Administração Municipal já iniciou a troca de lâmpadas 
convencionais pelas de LED nas ruas Andrade e Natalício de Jesus 
Carsalade e na Avenida Renato Avelar Azeredo. Mais de 20 pontos 
da região, nos bairros de Santa Rita, Nova Suíça e Honório Bicalho, 
serão trocados. A previsão é que o serviço termine até o final de abril.

Em janeiro e fevereiro, foram 
realizadas reuniões da Prefeitu-
ra com líderes das associações 
de bairros e com comerciantes. 
A primeira reunião teve o intuito de 
estreitar laços com a comunidade 
e fazer levantamentos das deman-
das existentes em cada localidade. 
Já a segunda foi para ouvir os em-
preendedores locais e conhecer as 
necessidades e demandas de me-
lhorias estruturais, além de propor 
cursos de capacitação sobre ges-
tão, eventos, turismo e planeja-
mento.

OUTROS 
SERVIÇOS:

• IMPLANTAÇÃO DE 
JARDIM EM TREVOS DE 
HONÓRIO BICALHO 

• LIMPEZA DA ESCADA 
DE ACESSO À PRAÇA DE 
SANTA RITA
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CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA INFANTIL, 
NO ÁGUA LIMPA,  
É RETOMADA

OPERAÇÃO TAPA-
BURACOS EM VIAS
DA REGIÃO

FISCALIZAÇÃO CONJUNTA PARA UM MELHOR 
CONTROLE TERRITORIAL URBANO

PROJETO DA ALÇA 
VIÁRIA EM MACACOS 
É RETOMADO

As obras de construção da escola de educação in-
fantil do Programa Nacional de Reestruturação e Apa-
relhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
(Proinfância) foram retomadas. O prédio possuirá dois 
blocos, com capacidade para atender crianças na faixa 
de 0 a 5 anos e 11 meses. Essa escola representa uma 
conquista importante para os pais, que não precisarão 
mais se deslocar a outros bairros para levar os filhos 
para estudarem. O investimento é de R$ 1,8 milhão, e a 
previsão de término é para julho deste ano.

O serviço tapa-buracos proporciona melhores 
condições de uso das vias públicas, dando mais segurança 
a motoristas e pedestres. Já receberam os trabalhos as 
alamedas do Engenho e Sucupiras, Estrada do Retiro e 
a Rua José Cláudio Pinto de Rezende (São Sebastião das 
Águas Claras); ruas Ontário, Rainha Elizabeth, Hudson, 
Toronto, Montreal, Alaska, Labrador, Groelândia, Princesa 
Margareth e Avenida James (Jardim Canadá), além da 
Avenida Quinta (Vale do Sol).

Para inibir o crescimento desordenado 
da região do Jardim Canadá, como 
construções e comércios irregulares, 

evitar degradação de meio ambiente e 
proporcionar melhor qualidade de vida 
aos moradores, a Prefeitura intensificou 

a fiscalização conjunta no bairro, por meio 
de ações das secretarias de Fazenda, Meio 
Ambiente, Planejamento e Saúde.

A Prefeitura e a Vale fazem ajustes finais no projeto 
para a construção de uma alça viária em São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), obra de medida compensatória 
pela atuação da empresa na região. Ela será construída 
da Rua da Saudade até o início da Rua São Luiz, na 
antiga escola. De importância para a comunidade, a alça 
contribuirá para a organização do trânsito na entrada do 
bairro e permitirá a criação de áreas de estacionamento, 
garantindo mais segurança, conforto e fluidez do trânsito.
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