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Somente no 1º trimestre letivo, o Centro 
Psicopedagógico (CPP) prestou 255 atendi-
mentos à distância com foco no suporte a 
estudantes – entre 2 e 18 anos – matricu-
lados nas redes municipal e privada de Nova 
Lima. Trata-se de uma abordagem multidis-
ciplinar centrada em alunos com dificuldade 
na absorção do conteúdo didático. O espaço 
conta com fonoaudiólogo, psicólogo, tera-
peuta ocupacional, psicopedagogo, psiquia-
tra e assistente social.

Para ter acesso aos serviços gratuitos do 
CPP, é necessário agendamento prévio pe-
los telefones: (31) 3541-0366 (Sede) e 3581-
3288 (Jardim Canadá).

Nossa gestão tem como pilares a inte-
gração, a inovação e o diálogo – este enten-
dido como forma de governo, ferramenta de 
gestão e princípio da atuação pública. Por 
isso, iniciamos a primeira edição impressa 
do Informa, o jornal oficial da Prefeitura 
de Nova Lima, que, mensalmente e em ou-
tras ocasiões especiais, trará informações e 
prestações de serviços de interesse da po-
pulação.

Nosso objetivo é apresentar ao cida-
dão e à cidadã nova-limense as principais 
ações realizadas pela Gestão Municipal nas 
mais diferentes áreas em mais esse canal 
de comunicação, além das outras platafor-
mas que já utilizamos. Uma dessas ações é 
o Banco de Talentos, que rende frutos im-
portantes na cidade: apenas neste ano, 372 
nova-limenses já foram empregados pelo 
mercado de trabalho. 

Esse serviço de intermediação gratuita 

de mão de obra favorece tanto as empresas 
que buscam por profissionais qualificados – 
com equipe técnica disponível e preparada 
para auxiliar no processo de recrutamento, 
de acordo com o perfil desejado – quanto 
pessoas que estão à procura de emprego, 
sobretudo neste momento de extrema di-
ficuldade, agravado pela pandemia da Co-
vid-19. Dados recentes do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) aponta-
ram que 14,4 milhões de trabalhadores so-
frem com o desemprego no Brasil. Além dis-
so, chama a atenção o fato de 6 milhões já 
terem perdido a esperança e não procuram 
uma colocação neste momento.

Em Nova Lima, o cenário é diferente 
graças a muito empenho e compromisso. 
Esse trabalho continua, sempre pautado na 
ampliação das condições e oportunidades 
de emprego e renda para a população.

Centro 
Psicopedagógico 
realiza 255 
serviços 
remotos de 
apoio estudantil

Mais de 370 
nova-limenses 
já conquistaram 
emprego neste 
ano
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NOVALIMAOFICIALnossas redes
sociais!

É um serviço excelente e, mesmo na 
pandemia, contamos com essa equipe 
da Prefeitura. Esse apoio é fundamental 
para o meu neto, que é hiperativo. Hoje, 
ele consegue se concentrar e tem um 
rendimento escolar de 90%

Sara Guimarães, avó do paciente 
atendido pelo CPP

EDITORIAL

EDUCAÇÃO



Procedimento padrão 

Em caso de suspeita da Covid-19, as 
aulas serão imediatamente interrompidas 
por precaução. A pessoa será encaminhada 
para a testagem e, se houver confirmação da 
doença, todos aqueles que tiveram contato 
próximo sem equipamentos de proteção 
serão afastados do ambiente escolar pelo 
período de 14 dias.

O contexto pandêmico evidenciou a necessida-
de da formação contínua de professores e demais 
servidores da educação municipal. Para atender a 
essa demanda urgente e os novos desafios do tra-
balho pedagógico, em vista da assimilação de tec-
nologias no ensino híbrido, a Administração Muni-
cipal conta com a Rede de Formação Continuada 
- Educação para interação on-line. Por meio dessa 
iniciativa, os servidores têm acesso a uma série de 
informações teóricas e oficinas práticas que aten-
dem a esse perfil.

Gestão Municipal 
capacita mais de 
700 servidores da 
educação

Aulas presenciais começam a ser 
retomadas na cidade
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No final de abril, o Governo Municipal 
decidiu, em conjunto com o Comitê de En-
frentamento da Covid-19, pelo retorno das 
aulas presenciais em Nova Lima. Com isso, 
a rede privada retomou, no dia 10 de maio, o 
atendimento dos estudantes com idade de 3 
a 7 anos. A previsão é que alunos com idade 
a partir de 8 anos, matriculados em escolas 
particulares, retornem no mês seguinte (em 
junho).

A opção de retorno é exclusiva dos res-
ponsáveis pelos estudantes. Além disso, não 
haverá prejuízo em caso de permanência no 
estudo remoto.

Foi adotado o sistema de rodízio entre 
estudantes, de modo que, enquanto par-
te da turma estará em sala de aula, a outra 
realizará atividades de maneira remota em 
casa.
 
Turmas reduzidas 

A lotação das salas de aula ficará limi-
tada a no máximo 50% da capacidade ou, 
a depender do espaço disponível, deve ser 
garantido o distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre as carteiras ocupadas. Nos 
demais setores da escola, deve-se observar 
o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre 
os funcionários.

Rede Municipal 

A partir de 14 de junho, se inicia a 1ª fase 
da volta às aulas presenciais na Rede Muni-

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s

Protocolo de volta às aulas presenciais

Formação Continuada em números:

O documento completo está 
disponível no novalima.mg.gov.br

• 27 lives transmitidas pelo YouTube da Prefeitura com carga horária 
de 56 horas;
• 32 mil visualizações desse conteúdo no canal oficial
• Mais de 700 inscritos nos módulos do Núcleo de Formação em 
Tecnologias Práticas com carga horária de 50 horas

cipal de Ensino. Em um primeiro momento, 
somente estudantes de 3 a 7 anos poderão 
frequentar as escolas. Depois do recesso es-
colar de julho, em 2 de agosto, alunos a partir 
de 8 anos também terão essa possibilidade.
 
Ensino híbrido 

A Administração Municipal priorizará o 
ensino híbrido, assim, enquanto parte dos 
alunos segue com as atividades em casa, a 
outra turma seguirá em sala de aula nas es-
colas. O projeto Estudando em Família será 
mantido.

 

EDUCAÇÃO



A Prefeitura começou, neste mês, a 
distribuição de 400 kits de higiene pessoal à 
população em situação de rua no município 
e também a entrega de 5.500 kits de 
limpeza a famílias que residem em áreas de 
ocupação, e que possuem baixa condição 

O Governo Municipal continua visto-
riando os estabelecimentos comerciais da 
cidade, sobretudo no período de pandemia,  
para garantir o cumprimento das medidas 
de prevenção à Covid-19. De 1º de abril até 
10 de maio, a Guarda Civil Municipal realizou 
117 ações preventivas e um recolhimento de 
alvará por descumprimento de decreto. Já a 

Divisão de Fiscalização de Atividades Urba-
nas registrou 468 estabelecimentos visto-
riados e abordados. Foram 27 notificações e 
15 interdições.

Os fiscais da Vigilância Sanitária reali-
zaram 224 ações, sendo 49 denúncias e 175 
trabalhos de rotina, tais como renovações de 
alvará e busca prévia – licenciamento inicial. 

A população também deve fazer a sua 
parte. Respeitar as normas vigentes, evi-
tar aglomeração, higienizar as mãos e usar 
máscara são medidas importantes contra 
a disseminação do vírus e contribuem para 
que os estabelecimentos comerciais perma-
neçam abertos.

Em caso de dúvidas, entre em 
contato pelos telefones:

Vigilância Sanitária: (31) 3541-4359
Divisão de Fiscalização de Atividades 
Urbanas (DFAU): (31) 3541-4390
Fiscalização Ambiental: (31) 3541-4376

O Governo Municipal retomou, no final de abril, a ação de 
pulverização dos locais mais movimentados no centro da cidade e nos 
bairros. A desinfecção é feita com uma mistura à base de quaternário 
de amônia e água, desinfetante de alto desempenho que mata o vírus 
e fortalece o combate à pandemia. Atualmente, uma equipe com dez 
pessoas atua na ação.

É importante reforçar que 
os agentes da fiscalização 
só realizam operações 
presenciais e devidamente 
identificados
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SAÚDE

Governo Municipal 
inicia entrega de 
cerca de 6 mil kits 
de higiene e limpeza 
a grupos vulneráveis 
da cidade

Prefeitura realiza mais de 800 ações 
de fiscalização na cidade

Retomada a ação 
de desinfecção 
de ruas da cidade

de moradia e saneamento, e moradores 
de conjuntos habitacionais populares. Os 
kits serão fornecidos de acordo com a 
necessidade e, além da distribuição, também 
foram realizadas ações de educação em 
saúde bucal e orientações de prevenção à 

Covid-19 para a população em situação de 
rua. Já na entrega dos materiais de limpeza, 
são passadas orientações para a correta 
utilização dos itens.



A vacinação em Nova Lima avança à me-
dida que o município recebe as doses por 
parte do governo do estado. De acordo com 
dados do portal Localiza SUS, do Ministério 
da Saúde, até essa quinta-feira (20/5), a ci-
dade já vacinou com a primeira dose o equi-
valente a 23,4% da população, ou seja, 22.461 

pessoas. Dessas, 12.286 já receberam a se-
gunda dose. Fazendo uma comparação, Mi-
nas Gerais já vacinou o equivalente a 18,3% 
da população, enquanto o Brasil já imunizou 
17,7%. Nos dias 4 e 5 de maio, a cidade alcan-
çou a faixa etária de 60 e 61 anos, a última 
de idosos, que receberam a primeira dose, e, 

atualmente, está imunizando pessoas com 
comorbidades, que correspondem a cerca 
de 8 mil cidadãos cadastrados. Para saber 
mais informações, como documentação e 
lista de comorbidades, acesse o novalima.
mg.gov.br ou procure sua UBS de referência. 

Além de testar todos os pacientes sinto-
máticos que procuram as unidades de saú-
de, o Governo Municipal também está reali-
zando a testagem das pessoas que residem 
com quem está com a doença. Enquanto os 
casos sintomáticos são investigados com o 
RT-PCR, as pessoas que moram na mesma 
casa de quem está com Covid-19 e não estão 
com sintomas devem realizar o teste rápido 
de antígeno. Ele é feito com a inserção de 
um cotonete (Swab) nas narinas e detecta a 
presença do vírus no organismo em até 20 
minutos. 

Rastreamento pelo WhatsApp

Quem se encaixa no perfil deve entrar 
em contato com sua UBS de referência 
para agendar o teste. A Prefeitura também 
está realizando rastreamento e monitora-
mento dessas pessoas, por meio do Whats- 
App, pelos números (31) 98006-2870, 
(31) 98006-2868 e (31) 98006-3489. As-
sim, os cidadãos que forem abordados por 
esses números podem se sentir seguros para 
responder e ajudar o município no combate 
à pandemia.
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SAÚDE

Prefeitura testa pessoas que moram 
com quem está com Covid-19

Nova Lima já vacinou contra a Covid-19 
o equivalente a 23,4% da população 

Estão sendo vacinados:

Percentuais de população 
já vacinada com 1a dose*

Nova Lima

*Consulta feita em 20/05/2021, às 15h45

Minas Gerais

Brasil

23,4%

18,3%

17,7%

18 a 59 anos:
• Pacientes com doença renal crônica que fazem diálise/hemodiálise
• Pessoas com Síndrome de Down
• Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de 
Benefício de Prestação Continuada (BPC)

45 a 59 anos:
• Pessoas com comorbidades conforme lista do Ministério da Saúde



Decidi parar de fumar por uma 
questão de saúde. Fumo desde 
os 15 anos e comecei a perceber, 
quando estava jogando bola, que eu 
não estava me sentindo bem e me 
cansava muito rápido. Quero parar 
de fumar definitivamente e estou 
gostando do tratamento

No mês em que se comemora o Dia 
Mundial Sem Tabaco (31/5), a Prefeitura in-
centiva o tratamento do tabagismo, que é 
oferecido gratuitamente nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs). Para participar, o usu-
ário pode procurar sua UBS de referência ou 
se inscrever, preenchendo um formulário 

disponível no novalima.mg.gov.br. O trata-
mento pode ser realizado em grupo ou indi-
vidualmente e, quando necessário, há apoio 
medicamentoso. Inicialmente, são quatro 
sessões ou encontros semanais. Em seguida, 
são promovidos encontros mais espaçados, 
até completar 12 meses de tratamento. 

Durante o processo, as principais doen-
ças e os fatores de risco relacionados ao ta-
bagismo são investigados, além de avaliar o 
grau de dependência da pessoa ao cigarro, o 
estágio de motivação para parar de fumar e 
suas preferências para o tratamento.

A população nova-limense deve redo-
brar a atenção e ajudar a eliminar os cria-
douros do mosquito transmissor da dengue, 
febre amarela, chikungunya e zika. Não dei-
xar água parada em criadouros do mosquito 
– como pneus, garrafas, pratos de plantas e 

outros objetos que acumulam água – e cui-
dar de caixas d’água, piscinas e ralos são me-
didas necessárias e eficazes.

Para reforçar as ações de prevenção e 
combate, a Prefeitura tem atuado em diver-
sas frentes. 

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Thales Luiz Ferreira Maria, 
18 anos, morador do Bairro Nova 
Suíça

Números de 2021: 
• 110 toneladas de lixo recolhidas no Bota-fora do Aedes;
• 9 ações de fumacê em bairros onde há mais registros de focos;
• Cerca de 80 mil visitas dos Agentes Comunitários de Endemias;  
• Monitoramento por meio de armadilhas (oviposição de ovos dos Aedes);
• 2 Levantamentos de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) que facilitam identificar 
o índice de proliferação do Aedes no município.

Denúncias de locais com risco: (31) 3541-4427

6

Campanha “Nova Lima Sem Tabaco” oferece 
tratamento gratuito

Combate ao Aedes aegypti deve 
continuar mesmo durante a 
pandemia

SAÚDE



No final de abril, a Prefeitura entregou os cartões 
de pagamento do auxílio emergencial municipal a 
cerca de 3 mil famílias e indivíduos que vivem em 
situação de vulnerabilidade no município. Serão seis 
parcelas de R$ 400,00, que correspondem a mais de 
R$ 7 milhões injetados na economia local, uma das 
medidas do Plano de Recuperação Socioeconômica 
para amparar cidadãos e empresas durante a 
pandemia da Covid-19.

Transparência

A lista com o nome dos beneficiários foi 
divulgada duas semanas antes da entrega dos 
cartões para que a população pudesse ter acesso 
e, no caso de algum beneficiário que, a princípio, 
parecesse fora dos critérios, a Ouvidoria-Geral do 
Município poderia ser acionada. Das 67 denúncias 
nominais recebidas, o município já apurou cerca 
de 70% e, dessas, 14 procediam, sendo que as 
pessoas foram retiradas da lista, a fim de garantir o 
cumprimento dos critérios. Além disso, o cartão só 
está sendo entregue ao beneficiário após apuração 
da denúncia.

De autoria do Executivo Municipal, o 
projeto que garante aluguel social a mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar 
foi aprovado pela Câmara Municipal e, agora, 
segue para sanção do prefeito. O objetivo do 
programa, que ofertará até R$ 880,00 a esse 
público e deverá ser utilizado em locação 
temporária de imóvel, é amparar mulheres 
sem condições de arcar com esse custo e que 
necessitam sair da casa do agressor para romper 
o ciclo de violência. Confira ao lado os critérios 
de concessão do aluguel social. O Centro de 
Referência da Mulher está localizado na Rua 
Dr. Antonino Fonseca Júnior, 88, Rosário - 
(31) 3542-5918.

No início do mês, o Governo Municipal 
e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) 
apresentaram, em um seminário on-line, 
o Diagnóstico Social de Nova Lima com 
foco na identificação do Trabalho Infantil. 

O estudo foi desenvolvido pela empresa 
Painel, que entrevistou 752 crianças e 
adolescentes do município, com idades 
entre 9 e 17 anos. A pesquisa identificou 
crianças e adolescentes em situações 
irregulares de trabalho, permitindo uma 

atuação no combate e erradicação 
do trabalho infantil no município. O 
diagnóstico completo está disponível no 
novalima.mg.gov.br.

• Sofrer violência doméstica ou familiar;
• Ser moradora de Nova Lima há, no mínimo, dois anos;
• Possuir renda menor que dois salários mínimos;
• Morar com o agressor;
• Ser maior de 18 anos ou emancipada;
• Não possuir outro imóvel;
• Ter comprovante de Boletim de Ocorrência, Medida Protetiva ou Abertura de 
Processo Judicial;
• Possuir relatório técnico favorável após análise da equipe responsável.

Para acesso ao aluguel social, é preciso procurar o Centro de 
Referência da Mulher e se encaixar nos seguintes critérios:

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

7

Governo Municipal entrega cartão do auxílio 
emergencial a cerca de 3 mil nova-limenses

Nova Lima apresenta diagnóstico com dados 
sobre o trabalho infantil

Projeto de Lei que propõe aluguel social a 
mulheres em situação de violência é aprovado

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



A Prefeitura intensifica as ações do pro-
grama de Regularização Fundiária na cidade, 
que garante o direito à moradia adequada. 
No dia 27 de abril, teve início uma série de 
assembleias virtuais, por meio de lives no 
canal do YouTube da Prefeitura, que já con-
templaram os moradores dos bairros Cris-
tais, Capela Velha, Santa Rita e Jardim Ser-
rano.

As assembleias marcam a retomada 
dos trabalhos em cada localidade e a com-
plementação da composição do Grupo de 
Representantes. Elas têm como objetivo 
apresentar aos moradores os prazos, as ati-
vidades e ações da regularização fundiária; 
informar as atividades realizadas e em de-
senvolvimento; além de estimular a partici-
pação da comunidade.

Desde o dia 27 de abril, o município está 
com novos parquímetros, alimentados por 
energia solar. No total, 35 novos equipamen-
tos de estacionamento rotativo começaram 
a operar, sendo 14 na região central e 21 no 
Vila da Serra.

A modernização dos parquímetros vem 
com a ampliação das formas de pagamen-
to, com nova tecnologia e acesso facilita-
dos. Além da recarga de TAG com moedas, 
há agora a recarga on-line, pelo aplicativo 
Vago!, e via ponto de vendas.

Por meio de cartazes e ações virtuais, o 
Governo Municipal participa das ações do 
Maio Amarelo, campanha de conscientiza-
ção sobre segurança no trânsito que chama 
a atenção da sociedade para o alto índice de 

mortes e feridos em todo o mundo. Devido 
ao empenho da cidade nas ações, o Obser-
vatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) 
entregou à Prefeitura o Certificado Laço 
Amarelo, que simboliza o comprometimento 

de Nova Lima em promover a segurança no 
trânsito. O município foi um dos primeiros 
de Minas Gerais a aderir ao programa Laço 
Amarelo.
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Habitação como prioridade
Esse trabalho vem para aumentar 

o diálogo com a população e buscar os 
avanços necessários a cada processo, já 
que a habitação é uma grande questão 
social de Nova Lima, originada há déca-
das pela falta de planejamento urbano 

inclusivo. O programa é fundamental 
para o aumento da qualidade de vida dos 
nova-limenses e promove a melhoria das 
condições de acesso a crédito e financia-
mento e  ainda a valorização do imóvel e 
do bairro.
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SEGURANÇA E TRÂNSITO

HABITAÇÃO

Novo sistema de rotativo na cidade

Maio Amarelo: atenção à educação no trânsito

Prefeitura realiza série de assembleias sobre 
regularização fundiária



O prefeito de Nova Lima, João Marcelo 
Dieguez, sancionou, em 13 de maio, o Projeto 
de Lei Municipal nº 2.837, que define abuso 
e maus-tratos contra animais e penaliza sua 
prática na cidade. Um evento foi realizado, 
no Bairro Jardim Canadá, que também ficou 
marcado pela entrega de equipamentos de 
resgate da fauna silvestre. Autoridades da 
cidade, agentes do grupamento ambiental 
da Guarda Civil Municipal e defensores da 
causa animal participaram do encontro.

 
O que diz a lei 

São considerados abuso ou maus-tratos 
contra animais qualquer ação ou omissão 
que atente contra a saúde ou integridade fí-
sica e mental de um animal, como privá-lo 
de suas necessidades básicas; abandono ou 
deixar de prestar socorro em casos de atro-
pelamento, mesmo acidentalmente; obrigar 
o trabalho excessivo do animal; acorren-
tar ou deixar em lugar inadequado e usá-
-lo como objeto de luta ou confronto. Além   
disso, provocar envenenamento; deixar de 
propiciar morte rápida e indolor, na qual seja 
necessária a eutanásia, e ações ou omissões 
atestadas por médico-veterinário que evi-

denciam situações de abuso ou maus-tratos 
também são passíveis de sanções.

 
Eutanásia animal

 
Em Nova Lima, a eutanásia animal de-

verá ser executada por médico-veterinário, 
respeitando os métodos humanizados, sen-
do o procedimento feito após aplicação de 
medicamentos que causem inconsciência 
total do animal e seguindo todos os meios 
necessários. Ainda segundo a lei, o procedi-
mento deve ocorrer em local tecnicamente 
adequado, sendo vedada a utilização de via 
pública, exceto em caso de urgência e ne-
cessidade, com justificativa do profissional 
competente.

 
Sanções previstas

 
Ações de abandono ou maus-tratos 

acarretarão multas. Em caso de omissão, ne-
gligência que não lese nem cause o óbito do 
animal, o valor é de R$ 50,00. Caso aconteça 
lesão no animal, a multa será de R$ 80,00. 
Se os atos acarretarem sua morte, a multa 
chegará a R$ 120,00. A cada reincidência de 
infração, o valor da multa será aplicado em 

dobro em relação ao valor anterior.
O infrator que se recusar a se identificar 

poderá ser conduzido por uma autoridade 
policial para a coleta de seus dados. A mul-
ta não quitada será inscrita em dívida ativa 
municipal, sujeita à cobrança. Além disso, o 
infrator também deverá arcar com os custos 
do tratamento veterinário e recuperação do 
animal vítima de maus-tratos.
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MEIO AMBIENTE

Nova Lima passa a penalizar 
abuso e maus-tratos a animais

Na quinta-feira (13), a Guarda Civil Mu-
nicipal Ambiental recebeu equipamentos de 
resgate da fauna silvestre do restaurante 
McDonald’s, no Jardim Canadá, como cum-
primento de uma condicionante de licencia-
mento ambiental. Dentre os equipamentos 

entregues estão rede de arremesso, pinção 
para répteis e gancho para serpentes pesa-
das. O material é de extrema importância 
tanto para a proteção dos animais quanto 
para a segurança dos servidores que atuam 
nas ações de resgate.
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Equipamentos para resgate 
da fauna silvestre

A Comissão Multidisciplinar – que conta repre-
sentantes da Prefeitura, do poder legislativo, Orga-
nizações Não Governamentais (ONGs) e sociedade 
civil – tem se reunido para debater diversos assuntos. 
O primeiro encontro ocorreu em 20 de abril. Profis-
sionais da medicina veterinária também participam 
das discussões, que, entre outros assuntos, tratam 
da prática de eutanásia em animais de grande porte.

Com essas reuniões, a Prefeitura busca a elabora-
ção de novas ideias e a criação de outras políticas pú-
blicas voltadas para os animais, como o Fórum Per-
manente de Proteção e Bem-Estar do Animal, criado 
neste ano.

Reuniões da comissão multidisciplinar

Denúncias
A prática de maus-tratos e abandono 
de animais poderá ser denunciada por 
qualquer cidadão junto à Ouvidoria-
Geral do Município ou ao grupamento 
ambiental da Guarda Civil Municipal 
pelos telefones: (31) 3542-5980, 
98773-1172 e 3541-4376. 
O sigilo é respeitado.
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Microcréditos para empresários dão acesso às 
linhas de financiamento com juros baixos e sem 
burocracia
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Com a pandemia, temos que 
repaginar nossos negócios para 
adequar melhor à nova realidade 
dos nossos clientes e a retomada 
do turismo e, para isso, precisamos 
de capital de giro. A minha 
documentação já foi aprovada para 
o microcrédito da Caixa; estamos 
finalizando o processo, que foi bem 
rápido

Francisco Assis Magalhães Monteiro, 
proprietário de loja de conveniência em São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos)

Linhas de crédito:
• Microcrédito Municipal - Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (Sicoob):
para microempresas, empresas de pequeno porte, pequenos 
produtores rurais e microempreendedores individuais de Nova 
Lima. Essa linha não exclui empresas inadimplentes na análise de 
crédito.

• Caixa Econômica Federal:
disponível para empresários e comerciantes nova-limenses, com 
taxas de juros acessíveis e forma de pagamento facilitada.
São condições para ter acesso: possuir CNPJ com pelo menos 12 
meses de faturamento e não ter nenhuma restrição de CPF nem 
de CNPJ.

SALA DO EMPREENDEDOR: RUA CHALMERS, 88, CENTRO
TELEFONE: (31) 3541-8151 • (31) 98006-4187

Mais uma linha de crédito estará disponí-
vel nos próximos dias para microempresas, 
empresas de pequeno porte, pequenos pro-
dutores rurais e microempreendedores in-
dividuais de Nova Lima. Com o microcrédi-
to municipal sancionado pelo Executivo em 
maio, a Prefeitura viabiliza o acesso à linha 
de financiamento a juros baixos. Além dessa, 
já está disponível a linha da Caixa Econômi-
ca Federal. Ambas as ações integram o Plano 
de Recuperação Socioeconômica.

Esse apoio da Administração Municipal 
contribuirá para que os interessados te-

nham meio para se manter em plena ativi-
dade, principalmente neste momento de 
pandemia. 

Além do crédito financeiro, a pessoa que 
tiver o crédito aprovado recebe orientações 
sobre a melhor forma de investimento e es-
clarecimentos de dúvidas sobre documen-
tação, dentre outras. 

Apoio

Na Sala do Empreendedor, os interessa-
dos e quem já recebeu a aprovação têm a 

atenção da Prefeitura e do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (Sebrae-MG); equipes técnicas 
esclarecem dúvidas sobre a documentação 
necessária para se inscrever e como proce-
der para aumentar as chances de conseguir 
a linha de crédito.  Além disso, os empresá-
rios que receberam a linha de financiamento 
terão cursos para se inteirarem da melhor 
forma de investimento dos recursos.
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Somente em 2021, 372 pessoas de Nova 
Lima conseguiram emprego por meio do 
Banco de Talentos, o serviço gratuito de in-
termediação de mão de obra do Governo 
Municipal. O bom resultado na cidade cha-
ma a atenção quando se avalia o cenário 
nacional: 14,4 milhões de brasileiros sofrem 
com o desemprego, sendo que 6 milhões de-
sistiram de procurar uma ocupação no mer-

cado de trabalho – recordes históricos dos 
dados apontados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Atendimento

O Banco de Talentos atende empresas 
que buscam um profissional qualificado na 
cidade, com equipe técnica disponível e pre-

parada para ajudar o empresário no proces-
so de recrutamento, na triagem e seleção 
dos currículos conforme o perfil desejado.

Para o cidadão nova-limense que busca 
uma vaga de emprego, é disponibilizado o 
cadastro e a equipe ajuda na elaboração do 
currículo, no encaminhamento do candida-
to às vagas disponíveis, compatíveis com o 
perfil do profissional solicitado. 
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Em janeiro deste ano, eu atualizei o 
meu cadastro no Banco de Talentos 
porque concluí a graduação e estou 
finalizando uma pós. Em março, 
consegui um emprego. O Banco de 
Talentos é de suma importância, ele 
agrega muito para o município. É 
uma possibilidade de intermediação 
de empregos para a população da 
própria cidade

Formei o ensino médio em janeiro 
deste ano e estava, desde então, 
procurando emprego. Depois de dois 
meses, eu cadastrei o meu currículo 
no Banco de Talentos. 
Uma semana depois, recebi a ligação 
para entrevista e deu tudo certo, 
fui contratado. O momento que 
estamos passando [da pandemia] 
dificultou ainda mais a minha 
busca por um emprego. O Banco 
de Talentos proporciona uma 
ótima oportunidade de conseguir 
uma entrevista e conquistar o tão 
sonhado emprego

Laydiane Almeida, coordenadora de 
administração, moradora do Jardim 
Canadá

Vitor Samuel Queiroz da Silva, auxiliar de 
estoque, morador do Bairro Nossa Senhora 
de Fátima

Vantagens

Mais de 1.000 empresas 
fidelizadas

Banco de Talentos 

• Redução dos custos no processo de 
contratação;
• Espaço físico disponível para a rea-
lização do processo, desde entrevis-
tas, exames médicos e treinamentos;
• Oportunidade de divulgar, gratuita-
mente, vagas de trabalho;
• Mais chances para o candidato con-
seguir emprego.

Qualquer empresa interessada 
pode se fidelizar ao serviço Ban-
co de Talentos. Neste ano, mais de 
70 empresas de vários segmentos 
tornaram-se parceiras do serviço. 
Ao todo, mais de 1.000 já estão fi-
delizadas, o que contribui de for-
ma significativa para a contrata-
ção de mão de obra nova-limense.  

Contatos: 
vagascap@pnl.mg.gov.br ou pelos 
telefones: (31) 3541-5181 (Centro) 
3547-3060 (Jardim Canadá) 
e 98953-8819. 

Sede:
Rua Chalmers, 88, Centro.
Telefone: (31) 3541-5181

Jardim Canadá:
Rua Kenon, 95
Telefone: (31) 3547-3060
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Banco de Talentos viabiliza emprego 
para mais de 370 nova-limenses



Pagamento de dívidas com o município 
é facilitado; descontos chegam a 99%

Plantão Especial do IPTU funcionará 
de 1º a 21 de junho

Dando continuidade às ações do Plano 
de Recuperação Socioeconômica, a Prefei-
tura inicia o Programa Especial de Regula-
rização Tributária (Pert), que permitirá aos 

contribuintes o acerto de dívidas, como ta-
xas ou impostos, alvarás, multas, ISS e IPTU, 
com o município. Os interessados poderão 
aderir ao programa até o dia 30 de junho. 

Pessoas físicas e jurídicas que possuem dé-
bitos vencidos até o dia 31 de março de 2021 
terão descontos que variam de 50% a 99% 
(sobre juros e multas).

Para informar os grupos contemplados 
pelas isenções e descontos no valor do Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU), haverá um plantão espe-
cial de 1º a 21 de junho, das 8h30 às 16h, na 

sede da Prefeitura e na Regional Noroeste. 
Durante o plantão, que também servirá para 
esclarecer eventuais dúvidas, o contribuinte 
ainda poderá conferir informações e corrigir 
divergências na guia do IPTU, que será en-

tregue na segunda quinzena de maio para a 
população. O vencimento da cota única e da 
primeira parcela será no dia 21 de junho.
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Confira os endereços das 
unidades da Secretaria de 
Fazenda

Sede:
Rua Pereira de Freitas, 94 – Centro.
Telefones:
(31) 3541-4346 e 3541-4340

Regional Noroeste:
Rua Kenon, 119 – Jardim Canadá
Telefones:
(31) 3581-1982 e 3581-8523
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Prefeitura realiza dezenas de 
serviços de manutenção pela 
cidade

Avenida Presidente Kennedy 
segue em obras

A Administração Municipal está atenta 
aos serviços necessários de manutenções 
em vias e espaços públicos da cidade que 
precisam de algum tipo de reparo. São ser-
viços de construção de contenções de vias, 
tapa-buracos, manutenção e construção 
de redes de esgoto, recapeamento, jardi-

nagem, dentre outros. Para a execução dos 
trabalhos, as equipes responsáveis seguem 
um cronograma preestabelecido de acordo 
com a chegada ou urgência das demandas, 
oriundo de solicitações ou do serviço de fis-
calização.

As obras para conter parte da via que 
cedeu na Avenida Presidente Kennedy, 
sentido Belo Horizonte, no Bairro 
Cabeceiras, foram iniciadas neste mês. 
Está em construção um muro de sapata 

invertida de 6 metros de altura por 20 
metros de comprimento, com custo 
estimado de R$ 420 mil. A previsão de 
conclusão é de 120 dias.
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Obras de contenção:

Alameda Carlos Drumond de An-
drade, no Quintas II, com a MG-030: 
obras de contenção e estabilização da 
encosta que cedeu.

Rua Bem-Te-vi, no Estância Serrana:  
estão sendo executados serviços de 
contenção na via pública.

Rua E, nº 76, Morro das Pedrinhas: 
a escadaria cedeu por causa do bar-
ranco que desmoronou. Estão sendo 
executados serviços de contenção e 
recomposição das escadas.

Em entendimento com a comunida-
de, o trânsito de veículos segue alter-
nado: uma semana ocorre pela Rua 
Mineiro João de Paula Mendes e na 
outra, pela Mineiro João Pedro Ferrei-
ra. A troca da sinalização é feita todas 
as sextas-feiras, por volta das 12h.
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Tapa-buracos melhoram as condições das vias
A operação Tapa-Buracos é realizada 

rotineiramente em vias que apresentam 
buracos em decorrência de chuvas ou de 
execução de manutenção em redes de 

esgoto quando é preciso abrir o local. 
Esses serviços foram finalizados nas 

ruas Lauro Magalhães Santeiro (com Rua 
Colômbia e Av. das Américas), no Bairro 

Cristais; Augusto Magalhães, Rosário; Vilma 
Penido de Barros, Oswaldo Barbosa Pena; e 
Argênico José da Silva, Mina D´Água.
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Urbanização no 
Bairro Galo

No Galo estão em andamento as obras de 
urbanização das vias com os serviços de ter-
raplanagem e drenagem pluvial para melho-

rar as condições de infraestrutura das vias. A 
previsão de conclusão dos trabalhos é de 15 
meses. 

Rua Campo do Pires, que era de terra e tinha buracos e muita poeira, recebeu 
asfalto; trânsito para veículos e pedestres está mais seguro
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Serviços de esgotamento sanitário
A Prefeitura realiza, diariamente, servi-

ços de manutenção e confecção de redes 
de esgoto. Mesmo com o quadro reduzido 
de funcionários, em função da pandemia, os 
trabalhos continuam. Na Rua Aristides Mar-
tins, no Bairro Vila Operária, foi soluciona-
do o serviço de desentupimento de rede de 

esgoto que transbordou pela via. Já na Rua 
Celso Clark Lima, no Olaria, estão em anda-
mento os trabalhos de manutenção de es-
goto.

Na Rua José de Oliveira, no Bela Fama 
(Acaba Mundo), na primeira fase da obra, foi 
realizada intervenção para acabar com pro-

blemas de alagamento em época de chuvas; 
foi concluído o trabalho de drenagem pluvial 
e está em fase final a instalação de sistema 
de esgoto. A segunda fase está em processo 
de licitação.

Serviços em andamento:

Manutenções concluídas:

• Esgotamento no Bairro Mina D´Água: obras de instalação 
de rede e construção de elevatória de rede de esgoto  
• Rua Dom Pedro I, no Vila São José/Cabeceiras: em anda-
mento serviços de manutenção de esgoto e de recomposição 
da via
• Av. José Bernardo de Barros: serviços de manutenção pró-
ximo ao Estádio Municipal Castor Cifuentes

• Rua Benvinda da Cruz, no Rosário
• Rua Nelson Pires do Couto, no Cariocas
• Rua Rio Piracicaba, no Bela Fama
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Iniciados mais de 40 cursos dos Centros de 
Atividades Culturais e da Escola Casa Aristides

“Elas na Cultura” promove intercâmbio 
entre as mulheres artistas

Participe do Workshop de Colagem

As aulas dos cursos dos Centros de Ati-
vidades Culturais (CACs) dos bairros Jardim 
Canadá e Cabeceiras e da Escola Casa Aris-
tides tiveram início em 10 de maio. No total, 
são ofertados mais de 40 cursos em diversas 

áreas como artesanato, fotografia, artes cê-
nicas, música, artes plásticas e mais.

Todas as aulas são gratuitas e presenciais, 
com turmas reduzidas, em conformidade 
com as medidas de segurança e preven-

ção à Covid-19. Para que os alunos possam 
aproveitar ao máximo o aprendizado, foram 
ofertados também – de acordo com o foco 
de cada curso – módulos de empreendedo-
rismo.

Mostrar a força das mulheres artistas por meio de um bate-
-papo descontraído e inspirador é o foco do projeto Elas na Cul-
tura, que já realizou duas lives com mais de 700 visualizações no 
Instagram. Sob o comando da escritora nova-limense e jornalista 
da Rede Minas, Marcela Martins, a segunda edição contou com 
um tema muito especial: a dança.

Para falar sobre os desafios e caminhos das mulheres nessa 
área artística, foram convidadas as bailarinas Yrla Lopes, profes-
sora em diversas escolas de dança de Nova Lima, com formação 
em ballet clássico, jazz e danças urbanas; Thais Rocha, da Cia. de 
Dança Ópera Slaska, em Bytom, na Polônia; e Clarissa Flores, co-
ordenadora do projeto “Dançando em Comunidade”.

O Elas na Cultura ocorre na última quinta-feira do mês, no 
instagram @culturanovalima.

Em comemoração ao Dia Mundial da 
Colagem (World Collage Day), a Escola 
Casa Aristides receberá um workshop 
com o artista Bitious, no dia 29 de maio, 
das 9h às 13h. Durante o encontro, o 
artista vai abordar a criação, os processos 

e a expressão dessa forma de arte. Os 
interessados devem se inscrever até o dia 
28, pelo telefone (31) 3541-4333. As vagas 
são limitadas, atendendo às medidas de de 
prevenção à Covid-19. 

Comemorado na segunda semana de 

maio, o World Collage Day teve início em 
2018, pela Kolaj Magazine (@kolajmagazine) 
com o objetivo de incentivar as artes que 
atuam com espírito de cooperação, apoio 
mútuo e criatividade.
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A gente tem o costume de ver lá fora 
– São Paulo, Belo Horizonte, Estados 
Unidos – e acabamos esquecendo 
que aqui, em Nova Lima, tem muita 
cultura, muita gente boa que sabe 
o que faz, que faz com amor e com 
responsabilidade, que dá a vida pela 
arte da nossa cidade. E valorizar 
essas pessoas é muito importante

Yrla Lopes, professora de dança
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Nova Lima adere à Rede 
Nacional de Ouvidorias

Coluna do
Nova-limense

Relatórios indicam 
crescimento das demandas

Histórico de manifestações na 
ouvidoria - janeiro a abril

A Prefeitura aderiu à Rede Nacional 
de Ouvidorias, que é coordenada pela 
Ouvidoria-Geral da União e consiste em 
um fórum de integração das Ouvidorias 
Públicas. Ela busca a participação social 
e a garantia dos direitos dos cidadãos 
aos serviços públicos, com ações desen-
volvidas pelas ouvidorias dos poderes da 
União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios.  

Ao aderir à Rede Nacional de Ouvido-
rias, a Administração Municipal também 

integra o Programa de Fortalecimento 
das Ouvidorias – Profort, que tem como 
intuito apoiar toda a rede na execução 
das atividades. Entre os objetivos es-
tão: o aperfeiçoamento da gestão de 
processos; o uso de novas tecnologias e 
soluções inovadoras para aperfeiçoar o 
tratamento das manifestações dos cida-
dãos; o intercâmbio de informações e de 
experiências entre as ouvidorias, além de 
capacitações, cursos e manuais.

A Ouvidoria-Geral do Município 
tem trabalhado para aprimorar o di-
álogo com os cidadãos e, com isso, 
as ações já apresentam resultados. 
Relatórios indicam que as demandas 
cresceram no primeiro quadrimes-
tre, conforme o gráfico ao lado. Em 
2019 foram abertas 447 demandas, 
enquanto em 2020 foram 452. Já em 
2021, houve o registro de 1.164 mani-
festações no mesmo período, indi-
cando que o cidadão nova-limense 
elevou a confiança nesse canal de in-
terlocução com a Administração Mu-
nicipal.

Os cidadãos podem registrar suas manifestações, reclamações, denún-
cias, sugestões ou elogios em um dos canais de comunicação: e-mail 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br, site novalima.mg.gov.br ou pelos telefones 
(31) 98773-1172 / 98899-1217 / 3542-5980.  
A Ouvidoria está localizada na Rua Scott, 69 A, Centro, e o horário de funcio-
namento é das 8h às 17h.
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Morador do Bairro Cristais, o ator no-
va-limense Gabriel Afonso estreia, no dia 
21 de maio, seu personagem Lobito na sé-
rie“Hit Parade”, no Canal Brasil e no Globo-
play. Dirigida por Marcelo Caetano, a série 
aborda o universo da indústria fonográfi-
ca nos anos 80. “Estar cercado de profis-
sionais que sempre admirei e sonhava em 
trabalhar foi uma espécie de escola pra 
mim, confesso que algumas fichas ainda 
estão caindo”, ressalta.

Seu amor pelas artes começou ainda 
na infância, quando era incentivado na 
escola e na igreja que frequentava. Aos 11 
anos, assistia a todas as peças gratuitas no 
Teatro Municipal. O primeiro passo rumo à 
profissão veio aos 14 anos, quando se ins-
creveu para o curso de Teatro Livre, ofe-
recido pela Prefeitura.  Logo depois, fez a 
Formação de Jovens Atores da Cia Conde-
lon e diversos cursos de aperfeiçoamento.

Aos 25 anos, ele já batalhou muito no 
mundo das artes. Graduado em Rádio e 
TV pela Newton Paiva e em Cinema e Au-
diovisual pela UNA, desde os 15 anos atua 
em comerciais, peças, webséries e na TV. 
“Quando observo todos os recortes em 
que me insiro, chega a parecer loucura in-
sistir nas artes. Se o artista é desvalorizado, 
o artista preto é invisibilizado. O mercado 
de trabalho permanece sendo branco e eli-
tista, e quem foge à regra, que se esforce o 
triplo. Queria poder dizer que a classe ar-
tística é livre de preconceitos, mas grande 
parte dela segue reproduzindo racismo, 
machismo, homofobia e transfobia; é um 
reflexo fiel da sociedade. Viver de arte no 
Brasil, em 2021, deixa de ser uma opção, e 
passa a ser um privilégio”, afirma.

Dentre os trabalhos realizados, o ator 
se lembra com carinho do personagem 
Perninha da série “Um Morro do Barulho” 
(2017), que realizou para a TV Cultura. Para 
quem quer seguir os passos do caminho 
das artes, Gabriel diz que evita ao máximo 
romantizar o universo, pois, de fato, de-
manda muita coragem e resiliência. Mas 
que para seguir esse caminho é primordial 
muito estudo, estar sempre em contato 
com artistas que você admira a trajetória e 
posicionamento.

Ator Gabriel Afonso: do teatro 
para as telas da TV
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Viva Cidade contempla várias pessoas 
no período de isolamento

O Governo Municipal deu o pontapé 
inicial para o projeto Viva Cidade, que 
abrange quatro grupos diferentes em Nova 
Lima. O programa é uma política pública que 
compreende núcleos de vivências esportivas, 
culturais e de lazer. Essas atividades diversas 
podem ser pontuais ou contínuas.

Durante a pandemia, elas ocorrem de 
maneira virtual, e os interessados podem 
fazer inscrições por formulários no novalima.
mg.gov.br e acompanhar as atividades pelo 
Instagram @prefeituranovalima_lives.

Ginásio 
Poliesportivo 
José de 
Almeida foi 
revitalizado

A comunidade da região do José de 
Almeida recebeu o Ginásio Poliesportivo 
totalmente revitalizado. As obras incluíram 
pintura das áreas internas e externas, 
recolocação de vidros em janelas, melhorias 
no alambrado, troca de iluminação com 
lâmpadas de LED, dentre outras melhorias.
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Parabéns a todos pela iniciativa! Sempre fiz 
pelo menos alguma atividade física e, com a 
pandemia, não foi possível dar continuidade 
e manter o ritmo. A oferta de opções é muito 
boa. Ainda estou fora de forma, mas tenho 
certeza que, com o entusiasmo da equipe, em 
breve chego lá

Naila Mourthé, participante das atividades de 
Aerodance e moradora do Veredas das Gerais

Nova Lima é destaque 
no e-Jemg

Dois estudantes da Escola Estadual João Felipe da Rocha fizeram 
bonito nos Jogos Escolares de Minas Gerais (e-Jemg), na modalidade 
de jogos eletrônicos. O jovem Eduardo Barcelos, de 16 anos, ficou em 
3º lugar na competição de NBA 2k20. O outro destaque nova-limen-
se foi Lucas Gandra, 15, que conquistou a mesma posição ao vencer 
a disputa do 3º lugar do Fifa20 por 3 a 1. 

Em função da pandemia da Covid-19, o e-Jemg foi realizado na 
modalidade jogos eletrônicos e as disputas ocorreram entre 5 de abril 
e 6 de maio.

18

ESPORTE E L AZER

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s700 mudas de 

árvores são 
doadas 
para os 
moradores

Prefeitura realiza 
serviços de 
manutenção

Jardinagem dá vida 
aos espaços públicos

O projeto Quintal Protegido – uma par-
ceria da Prefeitura com a Emater-MG – rea-
lizou, em abril, a doação de 700 mudas para 
mais de 90 famílias da região nordeste. A 
iniciativa visa incentivar a arborização e o 
aumento das áreas verdes e dos pomares na 
cidade, além de estimular o interesse pela 
proteção do meio ambiente e a melhora da 
qualidade de vida e do ar.

Saiba como receber mudas

Qualquer cidadão nova-limense que 
possui espaço para plantio pode receber 
gratuitamente mudas frutíferas e floridas, 
solicitando no Centro de Educação Ambien-

A Gestão Municipal executa diversos serviços de ma-
nutenção na região, dentre eles a revitalização da ponte de 
pedestres de Honório Bicalho, que estava sem pintura. No 
mês anterior, havia sido feita a manutenção da iluminação, 
contribuindo para segurança da população.

Outros serviços iniciados na região foram as manuten-
ções de esgoto na Avenida Antônio de Paula Santos, no San-
ta Rita, e o patrolamento da via de acesso aos Maias (Rua 9), 
além de obra de esgotamento na Rua Ivan Seabra Silva, no 
Bairro Alto do Gaia; pintura, revitalização de meios-fios e 
sinalização trânsito.

Outro serviço de manutenção em espaços público é a 
preparação de canteiros e plantio de mudas em espaços 
públicos; esses trabalhos contribuem para o embeleza-
mento dos locais: revitalização da Praça Deolindo Xavier 
Ribeiro, no Santa Rita, e plantio de mudas ornamentais de 
dionela, vinca e coração-magoado.
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tal (CEA). A retirada é feita com agendamen-
to prévio pelos telefones (31) 3547-5199 ou 
3542-9605, na Rua Lauro Magalhães Santei-
ro, s/n, próximo ao campo do Morro Velho. 
É necessário apresentar comprovante do 

endereço onde as mudas serão plantadas, 
CPF e RG. Somente será atendida uma pes-
soa por unidade familiar que não tenha sido 
contemplada nos últimos 12 meses.



Vale do Sol 
ganhará obra 
de drenagem 
pluvial

Um acordo de cooperação assinado na 
segunda-feira (3), entre Prefeitura, Asso-
ciação de Proprietários e Moradores do Vale 
do Sol (Aprevs) e Extrativa Mineral / Cedro 
Mineração, empresa que atua na região no-
roeste, prevê, para início imediato, a execu-
ção de obras para solucionar problemas de 
drenagem pluvial no bairro. As intervenções 
ocorrerão no córrego sob a Quinta Avenida 
que, em época de chuva, se enche e trans-
borda, causando inundações nas vias. As 
obras serão realizadas com alocação de re-
curso por parte da empresa no valor de R$ 
1,1 milhão. Essas serão as primeiras de um 
conjunto de obras previstas e que farão a di-
ferença na vida dos moradores.

O que cabe a cada uma das partes

A Prefeitura elaborou os projetos execu-
tivos e as planilhas de custos e orçamentos 
e fará a fiscalização das obras. Já a Aprevs 
abriu mão do direito de receber parte de ver-
ba da Extrativa Mineral / Cedro Mineração 
e fará o acompanhamento das obras. A em-
presa, por sua vez, entra com a alocação de 
recursos, que serão destinados necessaria-
mente a investimentos no Vale do Sol.
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A realização dessas obras será um 
marco para todos nós. Os benefícios 
para a comunidade são enormes, 
pois o córrego onde serão realizadas 
as intervenções, em seu regime de 
cheia, tem causado inundações 
em algumas residências. Os 
moradores fora da margem do canal 
também serão beneficiados com 
as obras, pois são afetados com as 
inundações das vias

Haroldo Meirelles, diretor-presidente da 
Aprevs

Asfaltamento

Instalação da PM 
no Água Limpa

As ruas Sparta, Nebraska e Calgary, no 
Jardim Canadá, recebem serviços de 
asfaltamento. Na Alameda Jatobás, 
em São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos), os trabalhos, que também 
contemplaram a confecção de meio-
-fio, foram executados para melhorar 
as condições da via, que agora está 
mais segura.

No final de abril, a Administração Mu-
nicipal fez a apresentação de dois ter-
renos que receberão as futuras insta-
lações da Polícia Militar no Bairro Água 
Limpa. O encontro contou com as 
presenças de autoridades da cidade, 
representantes da comunidade local 
e da PM.
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Túnel-bala

Será construído um canal, popularmente 
conhecido como túnel-bala, com 30 metros 
de comprimento, 3 metros de largura e 2,80 
metros de altura, com a função de captar 
a água da chuva que cai no córrego; já no 
cruzamento da Avenida Terra com a Quinta 
Avenida, principal via do bairro, serão colo-
cadas aduelas de 3 metros de diâmetro para 
garantir o escoamento correto em uma pas-
sagem em nível sob a Quinta Avenida, com a 
função também de deixar a água fluir livre-
mente sem acumular nas ruas do bairro. A 
previsão é de que os trabalhos comecem na 
próxima semana. 


