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Buscando cada vez mais a aproximação 
e o diálogo com os cidadãos, a Prefeitura im-
plantou, neste mês, o eOuve, um novo siste-
ma da Ouvidoria que é mais intuitivo e mais 
fácil de se usar.

De maneira rápida e prática, o cidadão 
poderá abrir uma demanda, que será enca-
minhada ao setor responsável e, depois de 
apurada, respondida de acordo com os pra-
zos legais. 

Para registrar manifestações, reclama-
ções, denúncias, sugestões ou elogios, basta 
acessar o site novalima.mg.gov.br e clicar 
em Ouvidoria.

No final do mês passado, demos o maior 
passo rumo ao desenvolvimento sustentá-
vel de Nova Lima: assinamos, com a Bravo 
Motor Company do Brasil, memorandos de 
entendimentos para a instalação do Parque 
Industrial Colossus Cluster e implantação 
do sistema de transporte público elevado 
na cidade. Com isso, sediaremos a primeira 
fábrica de veículos elétricos da América La-
tina. Nossa expectativa é que as obras co-
mecem ainda em 2021 e que, em menos de 
dois anos, tenha início a produção.

Nesse sentido, contamos com o apoio da 
Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos, do governo estadual e 
de outras instâncias de poder, como o Se-
nado Federal. Afinal, trata-se de um empre-
endimento de R$ 25 bilhões e que vai gerar 

mais de 10 mil empregos diretos em nossa 
cidade, sem considerar os resultados da 
atração de mais empresas sustentáveis e 
inovadoras que fazem parte da cadeia pro-
dutiva desse parque industrial.

Nosso compromisso é dotar o município 
de todas as condições, a fim de oferecer aos 
nova-limenses a capacitação necessária 
para ocuparem a maior parte desses postos 
de trabalho que serão gerados para a fabri-
cação de veículos e motores elétricos, célu-

las e packs de baterias. Para isso, iniciamos 
tratativas com algumas das mais renoma-
das instituições de ensino do país e também 
já nos reunimos com o Ministério da Educa-
ção, em Brasília.

Acreditamos que a partir do diálogo, da 
inovação e integração, teremos melhores 
condições para superar os nossos maio-
res desafios e, ao final, contribuir para que 
Nova Lima seja uma cidade com mais e 
melhores oportunidades para todos e todas. 
Além de comprovar nossa capacidade de 
articulação, com a vinda desse empreendi-
mento, colocamos não apenas nossa cida-
de, mas também Minas Gerais e o Brasil na 
vanguarda da inovação mundial.

Novo sistema eOuve traz agilidade nos registros

Cidade do diálogo, da inovação e integração
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EDITORIAL

OUVIDORIA

Além do atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – na Rua Scott, 69 A, Centro –, a Ouvidoria 
possui os seguintes canais de comunicação: ouvidoria@pnl.mg.gov.br e (31) 3542-5980, 98773-1172 e 98899-1217.

Além de comprovar nossa capacidade de 
articulação, com a vinda desse empreendi-
mento, colocamos não apenas nossa cida-
de, mas também Minas Gerais e o Brasil na 
vanguarda da inovação mundial

Gestão Municipal

COMUNICADO
A Prefeitura de Nova Lima faz saber à população que, desde 10 de maio de 
2021, o estabelecimento farmacêutico relacionado ao lado foi cadastrado 
para comercialização/dispensação de medicamentos à base de substân-
cias retinoides de uso sistêmico (lista C), em cumprimento às Portarias 
SVS/ MS nº. 344 de 12 de maio de 1998 e nº. 06 de 1o de fevereiro de 1999.

Empresa: Drogaria Pacheco S/A
CNPJ: 33438250/0291-49
Avenida Januário Carneio, n° 1645, loja 108, Pau Pombo/ Nova Lima
CADASTRO: 002/2021



Método Therasuit é ofertado gratuitamente 
e garante avanços importantes na reabilitação 
de pacientes
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Prestes a completar 38 anos (no dia 28 
de junho), a Fundação de Atendimento Es-
pecializado de Nova Lima (Faenol) se desta-
ca tanto pela excelência do serviço prestado 
quanto pela constante busca por novas pos-
sibilidades de tratamento para as pessoas 
com deficiência ou que necessitam de rea-
bilitação. Prova disso é que a instituição pas-
sou a oferecer, neste ano, o Therasuit, uma 
fisioterapia intensiva voltada para pacientes 
com sequelas neurológicas, dentre elas pa-
ralisia cerebral, traumatismo craniano e aci-
dente vascular cerebral (AVC).

Iniciado em março, o atendimento con-
templa crianças e adolescentes, que já sen-
tem a melhora da qualidade de vida. Para 
viabilizá-lo, a Prefeitura investiu, com recur-
sos próprios, cerca de R$ 180 mil na estrutu-
ração da sala de atendimento, qualificação 
dos profissionais e aquisição das vestes usa-
das pelos pacientes, que foram importadas 
dos Estados Unidos e são inspiradas em rou-
pas de astronautas. 

A oferta gratuita do tratamento em Nova 
Lima é exceção no Serviço Único de Saúde 
(SUS), pelo menos, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Em clínicas particulares, 
por exemplo, um módulo do Therasuit chega 
a custar, em média, R$ 10 mil. 

Como funciona 

O método consiste na utilização de ves-
tes especiais pelo paciente, que recebe es-
tímulos durante o atendimento de acordo 
com sua necessidade. Ele fica fixado por 

elásticos na chamada gaiola, onde roldanas 
e pesos eliminam a ação da gravidade, o que 
contribui para maior amplitude de movi-
mento e flexibilidade muscular, estimulando 
os sentidos e proporcionando melhor coor-
denação, equilíbrio e postura.

Duração 

O tratamento é dividido em módulos, 
sendo que cada um é formado por sessões 
diárias que duram, em média, de três a qua-
tro horas, ao longo de quatro semanas.  Após 
90 dias, um especialista pode recomendar 
a execução de outro módulo, conforme o 
caso. Para garantir a manutenção das fun-
ções adquiridas, é fundamental que o pa-
ciente seja acompanhado pela fisioterapia 
convencional.

FAENOL
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“O Therasuit potencializa a reabilitação 
do paciente, fazendo com que ele 
adquira funções que talvez demorasse 
anos para obter na fisioterapia 
convencional. E isso é feito dentro de 
um mês. É muito emocionante ver a 
criança que naturalmente não anda 
conseguir brincar em pé, jogar bola e 
caminhar na esteira com a ancoragem 
do Therasuit”

“Essa terapia intensiva representa 
um marco no desenvolvimento da 
minha filha. A aparelhagem é ótima e 
os profissionais da Faenol são muito 
competentes e dispostos a ajudar. Em 
15 dias de tratamento, ela começou 
a conversar, melhorou o equilíbrio e a 
agilidade. Além disso, agora consegue 
engatinhar e ficar de joelhos. A 
mudança é maravilhosa. Se Deus quiser, 
ela poderá caminhar sozinha em curtas 
distâncias com o auxílio do andador”

Viviane Coutinho, 
fisioterapeuta

Bárbara Ferreira Maciel, 
mãe de uma paciente de 4 anos, moradora 
do Bairro Santa Rita

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3615-4115



Após a Prefeitura elaborar um criterioso 
protocolo sanitário contra a proliferação da 
Covid-19 e realizar uma série de medidas ao 
longo do ano, as unidades escolares da rede 
municipal de ensino retomaram, no dia 14, o 
atendimento presencial dos estudantes com 
idade entre 3 e 7 anos. Segundo o cronogra-
ma estabelecido, o atendimento a crianças a 
partir de 8 anos de idade está previsto para 
ocorrer após o recesso escolar, no início de 
agosto.

O retorno das atividades presenciais é 
um compromisso do Governo Municipal e 
integra o Plano de Recuperação Socioeco-
nômica. No mês passado, a rede privada já 
havia sido autorizada a iniciar a retomada do 
ensino presencial.
 

Escolas sinalizadas e equipadas 

Os espaços internos das unidades de 
ensino foram devidamente sinalizados com 
adesivos e cartazes lúdicos, para garantir o 
distanciamento necessário entre as pesso-
as. Para garantir a devida proteção dos es-
tudantes e dos profissionais da educação, 
a Administração Municipal providenciou a 
aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs) necessários para as ativida-
des dentro desses espaços. O conjunto de 
itens é formado por máscaras triplas e tou-
cas descartáveis, álcool 70%, dispersores, 
luvas, aventais, termômetro infravermelho 
digital e protetores faciais. Além disso, serão 
instalados acrílicos divisórios para uso nos 
refeitórios.
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EDUCAÇÃO

Aulas presenciais são retomadas 
na rede municipal

Orientações e capacitações 

A Prefeitura ainda promoveu diversas 
orientações e capacitações com foco no uso 
correto desses equipamentos. Em 8 de ju-
nho, no Teatro Municipal, mais de 40 servi-
dores da rede municipal participaram de um 
evento com esse objetivo.

Os colaboradores do transporte escolar 
também passaram por treinamento no úl-
timo dia 10, para se adequarem à nova re-
alidade em função da prestação do serviço, 
de modo que garantam o cumprimento das 
normas de distanciamento e higiene duran-
te todo o trajeto dos estudantes.

Pais, mães e responsáveis ainda tiveram 
acesso à cartilha da família-material im-
presso, distribuído nas escolas de referência, 
que reúne as principais instruções necessá-
rias. O documento também está disponível 
no novalima.mg.gov.br.

Retorno opcional 

Vale lembrar que a volta às aulas presen-
ciais é uma decisão dos responsáveis pelos 
estudantes, que pode ser revista a qualquer 
momento. As turmas são reduzidas e, se 
necessário, é adotado o sistema de rodízio. 
Além disso, a Prefeitura mantém a entre-
ga das atividades do Estudando em Família 
para quem tem comorbidade ou não se sen-
te confortável para retornar às atividades 
presenciais.

Protocolo 

Nos espaços físicos das escolas, são dis-
ponibilizados álcool 70% em locais de fácil 
acesso. Seu uso frequente é estimulado en-
tre todos os frequentadores, em especial por 
parte das crianças. Pessoas com sintomas 
gripais serão imediatamente afastadas e, a 
depender do número de casos e da situação 
do contato, as aulas presenciais podem, in-
clusive, ser suspensas.



Cerca de 160 servidores da rede municipal tinham dificul-
dade com comandos básicos de informática. Diante disso, o 
Núcleo de Tecnologias Educacionais elaborou uma capacita-
ção específica e, desde maio, os servidores passam pelo cur-
so on-line de forma contínua para desenvolver essa e outras 
habilidades.

Os estudantes com deficiência matriculados na rede municipal contam 
com o atendimento educacional especializado remoto, por meio de uma 
abordagem interativa, conforme suas necessidades de estímulo. Assim, foi 
iniciada uma dinâmica semanal conduzida pela equipe do Núcleo de As-
sessoria Técnico e Educacional Especializado - NATE. O apoio dos respon-
sáveis é essencial na garantia do acesso por meio da troca de mensagens. 
Informações: (31) 3542-6825 ou inclusao.semed@pnl.mg.gov.br
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EDUCAÇÃO

Núcleo de tecnologias 
educacionais capacita 
cerca de 160 servidores 

Gestão Municipal 
garante Educação 
Inclusiva on-line 

SERVIDORES VACINADOS 

Outra medida essencial para 
garantir mais segurança na volta 
às aulas foi a vacinação dos 
profissionais da educação, que 
contemplou todos aqueles que 
atuam em creche, pré-escola, 
ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Também 
foram imunizados trabalhadores 
do ensino médio, superior e 
profissionalizante. Até o momento, 
mais de 1.100 profissionais da 
educação já receberam, ao menos, 
a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19 em Nova Lima.

CONTRATAÇÃO
DE PROFESSORES 

O Governo Municipal ainda realizou, 
no início do mês, o processo seletivo 
temporário para contratação de 
professores da Educação Básica. 
Por meio dessa seleção, 40 novos 
educadores reforçaram o trabalho 
nos ensinos infantil e fundamental, 
além da Educação de Jovens e 
Adultos.

“Acredito na parceria entre as famílias e escolas 
para prevenir a Covid-19, por isso optei pelo retorno 
presencial. Também estava muito preocupada com 
minha menina que ficava triste e ansiosa em casa, 
o que contribuiu para a minha decisão. Estou ciente 
que devo fazer a minha parte como responsável, e a 
educação tem feito tudo pelo bem dos estudantes”

Débora Araújo, 
mãe de uma estudante do 2° ano, matriculada na Escola 
Municipal Cristiano Machado



Antiga demanda da comunidade do 
Bairro Cabeceiras e região, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) foi totalmente revitalizada 
e será entregue nesta segunda-feira (21), às 
9h, quando os serviços começarão a funcio-
nar na estrutura. Até então, os atendimen-
tos estavam sendo feitos em uma casa alu-
gada pela Prefeitura. A unidade é referência 
para os moradores dos bairros Cabeceiras, 
Vila São José, Vila Madeira, Bela Vista, Par-
que Aurilândia, Quintas do Sol e Vila Maria 
do Carmo e possui mais de 7.600 usuários 
cadastrados. A UBS está localizada na Rua 
Princesa Isabel, 75, Cabeceiras. 

A UBS, que contará com duas Equipes de 
Saúde da Família, possui recepção, consul-
tório odontológico, salas de espera, gerên-
cia, acolhimento, curativos, vacina, procedi-
mentos, coleta, Zoonoses, Ginecologia, além 
de sala dos agentes comunitários de saúde 
e de reunião, almoxarifado, banheiros e co-
zinha.
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Governo Municipal entrega UBS 
totalmente revitalizada no Bairro Cabeceiras

Oswaldo Barbosa Pena terá unidade 
com três equipes de Saúde da Família

Fiscalização continua na 
pandemia com mais de 330 ações

SAÚDE

FISCALIZ AÇÃO

Neste mês começa a construção da Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do Oswaldo 
Barbosa Pena, que contará com três equipes 
de Saúde da Família (as duas do Caic e outra 
do Bairro Chácara Bom Retiro). O projeto foi 
criado seguindo as diretrizes das especifi-
cações técnicas da Vigilância Sanitária, com 
infraestrutura necessária para um atendi-
mento de qualidade, priorizando a acessi-
bilidade universal, o conforto ambiental e 
a facilidade de manutenção dos espaços. A 
unidade será erguida na Rua Ivanete Salomé, 
20, Oswaldo Barbosa Pena.

A Prefeitura prossegue com ações para 
conter o avanço da pandemia da Covid-19. 
Do dia 1º de maio até o final de semana dos 
dias 12 e 13 de junho, a Guarda Civil Municipal 
realizou 78 ações, com quatro interdições, 
duas notificações por descumprimento do 
decreto e uma autuação por falta de alvará.

A Divisão de Fiscalização de Atividades 

Urbanas (DFAU) vistoriou 125 estabeleci-
mentos, com 41 notificações ou autuações 
e 16 interdições; oito eventos clandestinos 
foram encerrados.

Já a Vigilância Sanitária realizou 130 
ações, sendo 21 atendimentos a denúncias, 
57 processos de licenciamentos e 52 renova-
ções de alvará.

DENÚNCIAS 

As denúncias de estabelecimentos 
que desrespeitam as determinações 
vigentes de enfrentamento da 
Covid-19 podem ser feitas para a 
Guarda Civil Municipal pelo telefone 
(31) 3541-5050, que fará a fiscalização 
no local. O atendimento é 24 horas, 
inclusive nos finais de semana e 
feriados.



Nova Lima vem se destacando na 
aplicação das doses contra a Covid-19. Até 
esta quinta-feira (17), de acordo com dados 
do portal LocalizaSUS, a cidade já vacinou 
com a primeira dose 31.688 pessoas, o 
equivalente a 33% da população, enquanto 
Minas Gerais já vacinou 25% e o Brasil 26%. 
Considerando a população apta a receber a 
vacina contra a Covid-19 neste momento, ou 
seja, pessoas com idade a partir de 18 anos, 
a cidade já vacinou 44% desse público. Além 
disso, em termos de agilidade na distribuição 
das doses enviadas pelo governo do estado, 
o município está entre os 35 de Minas Gerais 
que mais aplicaram vacinas, sendo que mais 
de 90% das doses recebidas, considerando 
primeira e segunda doses, já foram aplicadas 
na população, reforçando a capacidade e 
o empenho da Prefeitura em proteger os 
nova-limenses.

A Prefeitura busca reforçar os 
cuidados contra a Covid-19 sem interferir 
no acompanhamento das pessoas que 
possuem condições crônicas, como 
hipertensão, diabetes, câncer, além de 
grupos que precisam de acompanhamento 
mais próximo, como gestantes e crianças. 
Para isso, o Governo Municipal tem 
investido no teleatendimento em algumas 
unidades, com médicos que estão entrando 
em contato para consultas por telefone, 
emissão de receita ou solicitação de exame 
e, se necessário, encaminhamento para 
consulta presencial.

Esse atendimento presencial tem 
ocorrido com intervalos maiores entre uma 
consulta e outra, para evitar aglomerações, 
além de serem priorizados casos com 
condições de maior risco. Assim, esses 
grupos devem seguir se cuidando e contando 
com o atendimento das UBSs.
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Nova Lima já distribuiu mais de 90% das vacinas 
enviadas pelo governo do estado até o momento

Cuidados e prevenção a outras
doenças são fundamentais
durante a pandemia

SAÚDE

CIDADE AGUARDA 
ENVIO DE MAIS
DOSES

No momento, a cidade aguarda novo envio 
de vacinas para seguir com a aplicação da 
primeira dose. Quem já pode receber a se-
gunda deve procurar sua UBS de referência 

e apresentar cartão de vacina, comprovando 
a aplicação da primeira dose, e documento 
com foto.

“Sou atendido pela UBS há seis 
anos e sou diabético, hipertenso e 
tomo remédios para colesterol e 
arritmia. No início da pandemia, 
fiquei preocupado sobre como seria 
o acompanhamento. Um dia, recebi 
uma ligação da doutora Andreia e 
passei por uma consulta por telefone. 
Depois disso, consegui organizar 
minhas receitas e dei andamento às 
consultas, fui acompanhado. Fiquei 
satisfeito, sou grato à equipe e estou 
achando o atendimento melhor que 
um plano particular”

Carlos Henrique Reis, 
morador do Bairro Jardim da Torre, atendido 
pela UBS José de Almeida



No início de junho, a Prefeitura transmitiu 
dois encontros on-line que abordaram a Lei 
n° 2.719/2019, que cria o Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial – Compir. 
A iniciativa buscou fortalecer e incentivar a 
participação popular e dos movimentos ne-
gros do município, além de debater as fun-
ções e a importância do conselho que, hoje, 
existe em lei, mas ainda não está formado. 
A efetivação desse conselho é um compro-
misso do Governo Municipal, que entende 
a importância de um órgão que tenha con-
dições de atuação efetiva e fomento à ocu-
pação de negras e negros nos espaços deci-
sórios, entendendo a desigualdade racial de 
maneira transversal, única forma de superá-
-la verdadeiramente.

O Centro de Referência da Mulher é o equi-
pamento municipal formado por uma equipe 
de psicólogos e assistentes sociais, especiali-
zado no atendimento a mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar baseada no 
gênero. As nova-limenses – incluindo mu-
lheres transgênero – maiores de 18 anos ou 
acima de 16, emancipadas, recebem atendi-
mento de forma sigilosa, sem contato com o 
agressor.

Em Nova Lima, a Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher registrou 1.406 ocor-
rências em 2020, o que demonstra aumento 
de 5% em relação ao ano anterior. Até abril 
deste ano, já foram registrados 429, eviden-
ciando a importância do serviço prestado pelo 
CRMulher.

 Como buscar atendimento 

O equipamento está localizado na Rua Dr. 
Antonino Fonseca Júnior, 88, Bairro Rosá-
rio, e pode ser acionado pela própria mulher, 
por meio de agendamento, pelo telefone (31) 
3542-5918, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. É importante ressaltar que o CRMulher 
oferta um serviço diferente do realizado pelas 
polícias Militar e Civil e pelo judiciário, atuando 
de forma continuada, a fim de alcançar a au-
tonomia, dignidade e emancipação da mulher.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Centro de Referência oferece apoio a mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar

Debates sobre o Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial

Saiba mais sobre o serviço e os dados de violência contra a mulher no novalima.mg.gov.br.

A efetivação 
do Compir é um 
compromisso
do Governo
Municipal



O cadastro do Passe Estudantil foi rea-
berto neste mês, e o estudante que se en-
caixa nos critérios deverá entrar em contato 
pelo telefone (31) 3542-5906, do 1º ao 10º dia 
útil de cada mês, para agendar uma data e 
horário para comparecer com a documenta-
ção ao endereço Rua Chalmers, 91, 4º andar 
- sala 403, Centro.

Caso aprovado, o passe, que é disponi-
bilizado por meio de cartões magnéticos da 
empresa Via Ouro e do Consórcio Ótimo, 
estará disponível no 10º dia útil do mês se-
guinte ao cadastro. Aqueles que estiverem 
cursando aulas on-line serão cadastrados 
apenas quando retornarem às atividades 
presenciais.

Em abril, o Governo Municipal iniciou a 
distribuição do cartão do Auxílio Emergen-
cial, iniciativa que integra o Plano de Recupe-
ração Socioeconômica, a 2.891 pessoas que 
vivem em situação de vulnerabilidade em 
Nova Lima. Após o processo de atualização 
dos usuários que não atendiam aos critérios 
e confirmada a inelegibilidade de 23 pessoas 
ou famílias, a Prefeitura divulgou, em 24 de 
maio, uma nova lista, contendo 125 novas in-
clusões e sete transferências de titularidade 
por óbito, totalizando 3 mil famílias e indiví-
duos aptos a receberem o benefício. Assim, 
foi alcançando o teto máximo de benefici-
ários permitido pela lei, sendo que novas in-
serções só poderão ser feitas caso alguma 
pessoa ou família deixe de atender aos crité-
rios, gerando nova vaga. Vale lembrar que o 
benefício foi ampliado para seis parcelas de 
R$ 400 e o valor pode ser gasto em estabele-
cimentos cadastrados da cidade. Até agora, 
cerca de R$ 2,3 milhões já foram pagos, sendo 
mais de R$ 1,1 milhão em abril e R$ 1,2 milhão 
em maio.

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s

9

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prefeitura volta a oferecer o Passe Estudantil 
para quem está frequentando aulas presenciais

Auxílio Emergencial Municipal 
já contempla 3 mil famílias e indivíduos

REQUISITOS 

• Ser residente e domiciliado no 
município de Nova Lima;
• A família deve possuir renda per 
capita menor ou igual a um salário 
mínimo e meio;
• Ter residência mínima de um ano 
para moradores da região Noroeste 
e dois anos para as demais regiões;
• Residir a mais de 2 km do 
estabelecimento de ensino;
• Comprovar que está regularmente 
matriculado e frequente em cursos 
de nível superior, profissionalizante 
ou técnico, de qualificação/
requalificação profissional, pré-
vestibular, pré-Enem e cursos 
gratuitos oferecidos pelo município, 
cuja duração mínima seja de três 
meses e frequência mínima de duas 
vezes por semana;
• Comprovar a retomada de 
atividades de ensino na forma 
presencial, mediante apresentação 
de declaração da instituição de 
ensino.



Empreendedores nova-limenses terão mais 
liberdade para abrir o próprio negócio

Para receber um empreendimento de 
aproximadamente R$ 25 bilhões em Nova 
Lima, a Prefeitura assinou, em maio, com o 
Bravo Motor Company do Brasil, memoran-
dos de entendimentos para a instalação do 
Parque Industrial Colossus Cluster e de im-
plantação do sistema de transporte público 
elevado na cidade. 

A iniciativa é resultado da estratégia do 
Governo Municipal para a diversificação 
econômica, com a atração de mais empresas 
sustentáveis e inovadoras. Com essa inicia-
tiva, os nova-limenses terão, nos próximos 
anos, mais oportunidades de emprego. Isso 
porque mais de 10 mil postos de trabalho 
diretos serão criados pelo empreendimento 
nos próximos anos, sem falar nos empregos 
indiretos.

Parque Industrial Colossus
Cluster Nova Lima

O Parque Industrial Colossus Cluster 
será instalado próximo a uma das principais 
rodovias do país, a BR-040, que corta a re-
gião noroeste da cidade. Serão fabricados 
veículos e motores elétricos, células e packs 
de baterias, sistemas de armazenamento, 
dentre outros equipamentos utilizados no 
transporte compartilhado. Os veículos elé-
tricos terão como principal aplicação o 
transporte compartilhado, podendo ser pro-
duzidos diversos modelos, dentre eles, ôni-
bus, vans e carros de pequeno porte.

Sistema Bondi de transporte
público

Será utilizado o Sistema Bondi com in-
fraestrutura inteligente para o transporte 
público de pessoas, bens, energia, água e da-
dos de forma eficiente, por meio de fontes 
de energia renováveis, sem causar impactos 
ao meio ambiente. Trata-se de uma estru-
tura aérea, de baixo custo, que ocupa pouco 
espaço e é capaz de gerar energia para seu 
próprio consumo, além de fornecer o exce-
dente produzido para utilização do municí-
pio.

Condições oferecidas

A vinda da Bravo Motor para Nova Lima 
demonstra a capacidade de articulação do 
Governo Municipal, já que o empreendimen-
to também era desejado por outros municí-
pios da Grande Belo Horizonte. A Prefeitura 
fez o estudo de um pacote tributário, com 
isenção de cobrança do IPTU por cinco anos, 
redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) 
para 2% por dez anos, subindo depois para 
5%, e isenção do Imposto de Transmissão de 
Bens e Imóveis (ITBI).

Capacitação da mão de obra

A Prefeitura já tem se reunido com ins-
tituições de ensino de referência no país e 
com o próprio Ministério da Educação, em 

Brasília, a fim de oferecer em Nova Lima 
uma formação técnica de excelência, dispo-
nibilizando todas as condições necessárias 
para que os nova-limenses se capacitem e 
estejam devidamente preparados para ocu-
parem os postos de trabalho gerados.

A Administração Municipal apresentou o Programa 
Nova Lima Livre para Crescer a representantes de classe 
empresarial e autoridades municipais, na tarde de quinta-
-feira (17), no auditório da Associação Comercial e Empre-
sarial (ACE). A iniciativa prevê incentivos para o empresa-
riado local, com a liberação de atos públicos para empresas 
cuja atividade é de baixo risco ambiental. O documento 
também assegura o livre exercício de qualquer atividade 
econômica no município. 

Com menos burocracia, os nova-limenses terão mais 
facilidade para abrir o próprio negócio. O órgão público tem 
60 dias para liberar o funcionamento da atividade; passado 
esse prazo, implicará em aprovação tácita, ou seja, se a Pre-
feitura não se manifestar, o empreendedor poderá exercer 
a atividade, de acordo com a legislação vigente.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

Nova Lima sediará empreendimento de R$ 25 bilhões e que vai gerar 
mais de 10 mil empregos diretos
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Aberto o cadastro para aquisição 
de Microcrédito Municipal

Mais uma linha de crédito exclusiva já 
está disponível para microempreendedores 
individuais e microempresas que tenham, 
no mínimo, quatro meses de constituição. O 
microcrédito municipal, que integra o Plano 
de Recuperação Socioeconômica do Gover-
no Municipal, é uma linha de financiamento 
a juros baixos. Assim, a Prefeitura contribui 
para que os interessados tenham meio para 
se manterem em plena atividade, principal-
mente neste momento de pandemia.

Para se cadastrar, basta agendar atendi-
mento pelo novalima.mg.gov.br e aguardar 
contato. Além desse, a Prefeitura também já 
viabilizou o microcrédito da Caixa Econômi-

ca Federal para empresários e comerciantes 
nova-limenses.

Sala do Empreendedor

Na Sala do Empreendedor, os interessa-
dos e quem já teve aprovado o crédito têm a 
atenção da Prefeitura e do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (Sebrae-MG); equipes técnicas 
tiram dúvidas e dão orientações. O serviço 
também oferece cursos aos empresários.

Atualmente, há 153 cadastros para ava-
liação do crédito.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

Nova Lima sediará empreendimento de R$ 25 bilhões e que vai gerar 
mais de 10 mil empregos diretos

MICROCRÉDITO MUNICIPAL 

Parceira: Cooperativa Sicoob 
Credimepi
Valores: de R$ 5 mil a R$ 30 mil
Taxas de juros: 0,92% ao mês
Prazo de pagamento: 36 meses
Processo: rápido e simplificado e não 
possui restrição no CPF ou CNPJ

Condições de operação das duas 
linhas na Sala do Empreendedor: 
Rua Chalmers, 88, Centro. Telefone: 
(31) 3541-8151 e 98006-4187.

“Nova Lima está inserida na vanguarda da inovação 
mundial. Teremos a primeira fábrica de carros elétricos da 
América Latina. O fato de a Bravo ser uma empresa com 
baixo impacto ambiental foi decisivo nas negociações. 
Fica claro ainda o quanto a Administração Municipal 
acredita na integração entre público e privado para 
fortalecer a nossa rede institucional e, assim, criar um 
ambiente para a vinda de novos negócios para a cidade”

“A escolha por Nova Lima foi algo bem natural, que tem 
tudo a ver com nosso negócio. Mais importante do que 
um terreno ou uma isenção fiscal, a cidade tem uma visão 
clara do que quer para seu futuro e nós queremos que 
a nossa casa seja também reflexo da nossa tecnologia. 
Encontramos na Prefeitura uma equipe muito profissional 
e dinâmica, e uma cidade com muito potencial”

“A Apex Brasil prioriza projetos de investimentos que 
sejam focados em inovação e não há dúvida que o projeto 
da Bravo é totalmente inovador em mobilidade urbana e 
energia. Esse projeto será bom não só para Nova Lima e 
Minas Gerais, mas também para o país porque vai gerar 
empregos, trazer tecnologia e capacitar mão de obra. 
Daqui uns anos o município colherá os frutos”

João Marcelo Dieguez, 
Prefeito

Eduardo Javier Muñoz, 
CEO da Bravo Motor Company do Brasil

Roberto Escoto, 
diretor de Gestão da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos – Apex Brasil

BRAVO MOTOR COMPANY 
EM NOVA LIMA 

Investimento: R$ 25 bilhões
Oportunidades de trabalho: mais de 10 mil 
empregos diretos
Previsão de início das obras: quarto trimestre 
de 2021
Previsão de início da produção: primeiro 
trimestre de 2023



Prefeitura abre Consulta Pública do Turismo

Acompanhe as lives do projeto 
“Cozinha, coração da casa”

Templo da Igreja Episcopal Anglicana, patrimônio 
cultural de Nova Lima, completa 110 anos

Começa no dia 18 a Consulta Pública do 
Turismo, uma iniciativa do Governo Munici-
pal para delimitar o tipo de turista e turismo 
em Nova Lima, além de incentivar a preser-

vação do patrimônio histórico cultural e do 
meio ambiente. Também busca conhecer 
a percepção da comunidade e do empre-
sariado local sobre a atividade turística em 

cada região. A pesquisa já pode ser feita por 
meio de formulário Google, disponível no 
novalima.mg.go.gov.br.

A Prefeitura iniciou um projeto de exibi-
ção de lives mensais sobre receitas da culi-
nária nova-limense e mineira com o tema 
“Cozinha, coração da casa”. O objetivo é fo-
mentar, no período da pandemia, produtores 
artesanais, além de valorizar e divulgar o tu-
rismo gastronômico da cidade. 

A primeira edição do projeto foi transmi-
tida, ao vivo, no dia 17 de junho, no canal do 
YouTube Visite Nova Lima, com a receita co-

nhecida como Cavalo Branco, que foi adap-
tada pelos nova-limenses.

Não perca as próximas edições! Especia-
listas e convidados vão compartilhar recei-
tas, dicas gastronômicas e conhecimentos 
sobre a rica culinária encontrada em Nova 
Lima e Minas Gerais. O público também po-
derá escolher a receita da próxima live, por 
meio de votação no perfil oficial @visite_
nova_lima do Instagram.

A influência dos ingleses que trabalharam na 
mineração da cidade deixou como um dos legados 
a religião anglicana e, neste mês, a Igreja Episcopal 
Anglicana, patrimônio cultural de Nova Lima, com-
pleta 110 anos. Apesar das reformas feitas na igre-
ja, as características originais da construção foram 
mantidas.

Construído em 1911, o templo possui uma cruz 
celta no telhado e, no interior, há um vitral do sécu-
lo XIX e um órgão de tubos, ambos da Inglaterra. À 
direita da entrada encontra-se uma tela a óleo, de 
pintores desconhecidos, simbolizando o batismo. 
Ao lado, a pia batismal feita em pedra, homenage-
ando os mortos nas grandes guerras.
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Governo Municipal destinará R$ 288 mil para 
artistas em lives de apresentações culturais

A cultura em Nova Lima é valoriza-
da, inclusive neste momento de pandemia, 
em que os trabalhos dos artistas diminuí-
ram. Pensando nisso, a Prefeitura realiza-
rá o Viva Arte Festival para exibições de até 
90 lives. As incrições começam em 21 de 
junho e as propostas devem ser entregues 
até 30 de junho. O edital está disponível no 
novalima.mg.gov.br.

Não fique de fora, se prepare e partici-
pe, pois serão remuneradas apresentações 
nas áreas de dança, literatura, música e tea-
tro, diretamente do Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima.  A remuneração aos artistas 
varia de R$ 1,2 mil a R$ 5,5 mil, em um inves-
timento de R$ 288 mil do Governo Municipal.

Visita do embaixador 
britânico Peter Wilson

Abertas as inscrições para concurso que vai 
premiar propostas artísticas e de cultura popular

Nova Lima recebeu o embaixador britâ-
nico Peter Wilson na última sexta-feira (11), 
no Alphaville Lagoa dos Ingleses. A fim de 
firmar compromissos para o crescimento do 
município, o encontro tratou da promoção 
do desenvolvimento econômico e de proje-

tos culturais, uma vez que Nova Lima tem 
forte influência inglesa, principalmente, na 
culinária, com a queca, quitute de origem 
inglesa registrado como bem imaterial da 
cidade.

Estão abertas, até as 17 horas do dia 31 
de julho, as inscrições para o Concurso Mu-
nicipal de Premiação de Propostas Artísticas 
e de Cultura Popular. O participante deverá 
entregar um envelope fechado com a do-
cumentação necessária no Departamento 
Municipal de Contratos e Licitações – lo-
calizado na Rua Bias Fortes, 62, Centro. Se-
rão premiados até 12 trabalhos no valor de 
R$ 20 mil cada, totalizando um investimento 
de R$ 240 mil.

Essa iniciativa da Prefeitura visar valo-
rizar os trabalhos em diversas expressões 
artísticas, pessoas jurídicas sem fins lucrati-
vos, coletivos culturais, guardas de congado, 
cavalhadas, quadrilhas juninas, corporações 
musicais, dentre outros, que contribuem para 
a história na formação da identidade cultu-
ral e social de Nova Lima, levando em conta 
o atual contexto de suspensão de atividades 
em função da pandemia da Covid-19.
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CULT URA

Inscrições abertas: 
O edital completo está disponível 
no novalima.mg.gov.br. 
Mais informações: (31) 3541-9635
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se pú-
blico, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima, quando da sua 1ª Sessão Ordinária, realizada 
em 05/03/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se pú-
blico, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima, quando da sua 2ª Sessão Ordinária, realizada 
em 18/05/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se pú-
blico, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima, quando da sua 3ª Sessão Ordinária, realizada 
em 20/05/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, sujeitam-se a interposição 
de recursos administrativos ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- CETRAN/MG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do 
presente edital no jornal de circulação de notícias do Município de Nova Lima, 
cujo recurso deverá ser protocolizado junto à Secretaria da JARI, situada na Rua 
Antônio Jardim, 455, bairro Centro - Nova Lima, juntamente com as razões do 
recurso, cópia da notificação de imposição da penalidade, cópia do CRLV, cópia 
do documento de identificação contendo assinatura e da procuração (quando for 
o caso), sendo que caso o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica, deverá 
ser apresentado cópia do documento que comprove a representação (Contrato 
social-Última alteração).

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso novo 

Recurso novo 

Recurso novo 

Recurso 

4895001202100001 
4895001202100002

4895001202100004 

4895001202100011 

4895001202100003 

4895001202100007 

4895001202100005

4895001202100008

4895001202100006

4895001202100009
4895001202100010

HCQ9972
HCQ9972

OXH5792

GYA7432

HMW2837

LOS7349

MQH3575

OWY4562

MQH3575

HFE1013
HFE1013

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA PENALIDADE DE MULTA                                                                                                            

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Municí-
pio de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 
281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação de Infrações de 
Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, 
notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) 
dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, 
junto  ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMST / Nova Lima – MG, sito à Rua 
Antônio Jardim nº 455, bairro Centro – Nova Lima e, ainda, para  indicação do  
condutor  infrator,  nos  termos  do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do 
CONTRAN, como segue:

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Municí-
pio de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 
281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do Conselho Nacion-
al de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de Multas por não 
ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das 
respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados 
desta publicação, para, caso queiram, interpor  recurso  junto  à JARI - Junta Ad-
ministrativa  de Recursos de Infrações da SEMST, sito à Rua Antônio Jardim nº 
455, bairro Centro, Nova Lima-MG ou  proceder  ao  pagamento da multa por  
oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida no artigo 284  do  C.T.B, 
como segue:

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG                                       

Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima.

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 27/01/2021 a 05/02/2021                        

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 08/02/2021  a  19/02/2021     

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 22/02/2021  a  09/03/2021 

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 22/02/2021  a  09/03/2021 

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 10/03/2021  a  17/03/2021 

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 23/03/2021  a  06/04/2021

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 07/04/2021 a 08/04/2021

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 27/01/2021 a 05/02/2021                                                 

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 10/03/2021 a 19/03/2021                                                

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 04/03/2021 a 05/04/2021                                                

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 08/04/2021 a 12/04/2021                                                

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 09/02/2021 a 11/02/2021                                                

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Hora

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

HBQ-5812          555-00           30/12/2020             15:52                       10321684   
HIK-4022            550-90           28/12/2020             12:55                       10321425   
HNV-4019          554-14             21/01/2021               09:55                      10358284   
OLU-6C41          545-21             22/01/2021              14:55                       10396676   
OMC-8488        555-00           08/01/2021              10:47                       10358875   
OMF-9383         554-14            04/01/2021              09:50                       10360075   
OQJ-5782          556-80           20/01/2021              10:05                        10338851   
OQO-9H73        556-80           08/01/2021              23:20                       10384610   
OQR-1510           581-96             12/01/2021               15:42                       11235388   
QPX-5373          545-21             08/01/2021               18:15                       10384579   
QQT-0496         596-70             07/01/2021               08:30                      10330372   
QUZ-8381          554-14             15/01/2021                09:45                      10396473

GQS-0405         554-14             14/01/2021               10:55                       10429132   
GTF-4176            556-80           08/01/2021              11:15                        10330338   
HBV-2834         605-03             16/01/2021              15:30                       10369967   
HHS-0079         550-90            15/01/2021               10:05                       10358093   
HIJ-7H57            574-63             28/12/2020            22:39                       10380955   
HLD-9993         556-80            31/01/2021               04:03                       10416009   
HLY-6115            545-21              15/01/2021               21:50                       10446275   
KKP-5636          703-01             30/12/2020             10:48                       10298141   
MGW-0354       550-90            14/01/2021              20:00                       10368725   
NXZ-5458          554-14              12/01/2021             09:30                       10358597   
OPX-3G13          545-21              26/01/2021              17:05                       10415971   
PUO-0785          556-80            28/01/2021             12:50                       10482562   
QOA-6670         548-70            20/01/2021              14:38                       11250268   
RAL-3G31           554-11              23/01/2021              17:05                       10421050

BMC-8954        604-11               28/01/2021             17:26                       10385636   
DFQ-4819         556-80              09/02/2021           05:42                       10419077   
FAX-0904         554-14               05/02/2021            09:34                       10427388   
FLS-6E05          545-26              11/02/2021             16:00                       10515472   
GXZ-7148          653-00              15/02/2021             11:43                       10453860   
HEB-9503         555-00              01/02/2021            15:53                       10447575   
HIC-1692           554-14              25/01/2021             15:00                       10390313   
HIR-0407          545-21              03/02/2021             17:07                       10473545   
HMW-2814       538-00             01/02/2021             16:10                       10420638   
HNE-1990         554-14              02/02/2021             10:45                       11300139   
LRT-6H10          554-14               18/01/2021             09:31                       11231982

OWR-1596         545-22            01/02/2021               16:03                       10389831  
OWU-9209       555-00            03/02/2021              08:26                      10428054   
PVT-8940          587-80            01/02/2021               20:05                      11291874   
PWO-1206         653-00            31/01/2021               00:20                      10385280   
RFV-0F36          573-80            28/01/2021               22:54                      10384577   
RGC-2C84         581-96            28/01/2021                21:47                       10412001   

DHO-9840        545-21              13/02/2021              21:30                       11322374   
FZS-9D03          545-22              11/02/2021              14:21                        10469766   
HGP-7921          555-00              17/02/2021              10:40                       10496005   
OPB-3900        556-80              15/02/2021              17:39                       11333847   
OWW-4J84      550-90              12/02/2021              10:30                      10449281   
PZP-9683          601-74               15/02/2021              21:22                       10480145   
QQV-2474         581-96              23/02/2021              14:35                       10456774   
RFJ-3D98          554-11               20/02/2021              19:20                       10457608   
RFN-4C95        573-80             20/02/2021              21:54                        10530086  

BAT-1A57            545-21            02/03/2021               11:00                      10549073   
CVI-1991             545-21             24/02/2021               20:56                     10526530   
EHW-2E67         573-80            22/02/2021               15:00                     10542634   
EKZ-1251             550-90           03/03/2021               11:19                       10532078   
FWO-7944         555-00           03/03/2021               10:06                     10493156   
FZF-7177              555-00           23/02/2021               11:10                      10542911   
GOL-4074           550-90           23/02/2021               16:45                     10487133   
GWA-6701          555-00           04/03/2021               16:18                     10532689   
GZH-7675           555-00            27/02/2021               15:32                     10564931   
HAK-4456          538-00           22/02/2021               16:25                     10454429   
HAY-5021           653-00            14/03/2021               15:00                     10535930   
HBJ-2711             555-00            15/03/2021               10:36                     10545175   
HBR-2225          555-00            24/02/2021               11:20                     10561352   
HBS-7902          604-11               27/02/2021               15:40                     10470975   
HBZ-4898         555-00            01/03/2021               16:20                     10493416   
HDQ-0839        554-14            23/02/2021               09:15                      10487427   
HDY-5B96          546-00           01/03/2021               11:37                      10463418   
HFH-4354          605-02            12/02/2021               16:35                     10449384   
HFI-6A08            705-61            02/03/2021               14:25                     10493621   
HFI-6A08            573-80           02/03/2021               14:20                     10493620   
HFI-6D76            554-13            19/02/2021                16:12                       10451117   
HGJ-3143            763-31            03/03/2021               17:05                     10520431   
HHM-1899          554-14             19/02/2021               09:21                     10458054   
HJK-0716             555-00           15/03/2021               09:58                     10476716   
HLN-1E47            546-00           14/02/2021               17:40                     10498113   
KEO-5076            555-00           11/03/2021               17:45                     10473685   
NYC-9J94            555-00          02/03/2021               11:04                     10493042   
OLO-1493            546-00           01/03/2021               11:30                     10520130   
OOZ-8171            555-00           04/03/2021               15:55                     10532705  
PVD-6250           550-90          23/02/2021               14:04                     11369776   
PVT-8277            538-00           25/02/2021               10:43                     10543578   
PVU-0574            546-00          05/03/2021               16:30                     10493860   
PWD-2427          518-51             13/03/2021               16:19                      10562065   
QKL-0A02          762-51             24/02/2021               21:20                     10467671   
QNS-6210          545-21            05/03/2021               20:29                     11377072   
QWR-8134         550-90           20/02/2021               21:01                      10483892   
QXS-0F76          545-26            25/02/2021               09:30                     10461454   
RGB-7J31            554-12            05/03/2021                10:15                      10532772

GSE-6396          545-22            11/03/2021               08:06                     10473698   
HDI-8839           554-14            03/03/2021             09:37                     10493708   
OEQ-7A40          762-51             06/03/2021             20:57                     11386344  
OEQ-7A40          762-51             06/03/2021             20:58                     11386383   
OPF-3F18           556-80           13/03/2021              09:29                     10506539  
OWT-7187           545-21            07/03/2021               15:20                     10558705   
OXA-0149          555-00            09/03/2021            09:32                     10503759   
PZL-9F34           555-00            09/03/2021            09:37                     10502888   
QNH-5352        555-00            08/03/2021             15:20                     10482592  
QPE-0791          604-12              17/03/2021               10:17                      10545243

EIZ-9239             573-80           21/02/2020              293,47                     9731340   
HIX-7937             555-00           15/06/2020              130,16                     9980293   
HJG-4585         762-51            08/04/2020             293,47                     9888851
HMI-4811            548-70           24/12/2017                195,23                     8107707   
HZX-8248           555-00           31/01/2020              130,16                     9703588   
KEY-1740             545-22           28/05/2020              195,23                     10741585   
KVB-8641            555-00           05/07/2020              130,16                     10017263   
LTI-6269             546-00           28/05/2020              130,16                     9901483   
MVF-1231             555-00           10/03/2020              130,16                     9831955   
OLP-6542           653-00           08/08/2017              195,23                     7758733   
OMD-0074         555-00           24/02/2020              130,16                     9748912   
OMD-0074         539-80           24/02/2020              88,38                     9748914   
PWN-4791          763-32           19/06/2020               293,47                     9986172   
QUT-6862          545-21            13/04/2020               195,23                     9815970

FWC-8532         763-31             21/10/2020             293,47                         10163796   
GLE-0031         555-00             19/12/2020             130,16                    10352355   
GPU-7536         545-21             03/01/2021              195,23                    10304894   
GRZ-9839         550-90            22/12/2020             130,16                     10324764   
GTH-8892        550-90            28/10/2020             130,16                    10180989   
GWB-5384       554-14             18/09/2020             195,23                    10121966   
GXM-0404        574-63             21/10/2020             130,16                    10180829   
GXM-0404        574-63             21/12/2020             130,16                    10321096   
GZH-7675          554-17             28/08/2020             195,23                   10151577   
HAK-9H10         554-14             05/10/2020             195,23                   11009317   
HCW-6361         573-80           23/10/2020             293,47                   10229766   
HCY-0879         555-00            27/10/2020             130,16                    10194055   
HDV-8505         520-70            20/08/2020             88,38                    10133478   
HDV-8505         518-51             20/08/2020             195,23                    10133493   
HHS-0079         550-90            02/01/2021              130,16                    10332420   
HJA-9362          556-80           26/10/2020             195,23                    10158402   
HMB-1697         554-14             04/01/2021              195,23                    10387975   
KOO-4976         550-90            16/09/2020             130,16                    10089993   
KWJ-6050         556-80           25/10/2020             195,23                    11054558   
NYF-3900         604-12             25/08/2020             195,23                    10926267   
OPQ-3782         556-80            22/12/2020             195,23                    10306149   
OVC-8043         554-11             30/10/2020             195,23                    10228599   
OWW-9145        581-96            31/10/2020             880,41                    10270156   
PVF-7224            554-14            28/10/2020             195,23                    10198507   
PWP-8617          556-80           30/10/2020             195,23                    10255444   
QOQ-9942        554-11             17/12/2020               195,23                    10290486   
QPE-3113           555-00            18/12/2020             130,16                    10339437   
RFI-2C09           554-14             22/12/2020             195,23                    10324326 

BSX-8020           554-14             22/12/2020            195,23                     11196154   
EGM-2169          554-12             03/11/2020            195,23                     10220403   
GGR-4072          555-00            05/11/2020            130,16                     10207353   
GKK-5638          556-80            24/10/2020            195,23                     10182217   
GUV-7569          545-21             24/10/2020            195,23                     10181755   
HFS-7742            548-70             17/12/2020             195,23                     10290466   
HGC-7852          554-12             03/11/2020            195,23                     10203946   
HMR-8724          556-80           05/11/2020            195,23                     10225005   
HNK-9387           556-80           19/01/2021             195,23                     10413810   
HNU-9408          550-90           11/11/2020             130,16                      10227508   
HNZ-6013           554-13             04/11/2020            195,23                     10252021   
JRK-1642             555-00            27/08/2020            130,16                     10068654   
LTV-3125             550-90             21/12/2020            130,16                     10396086   
QOA-8979          554-11             30/10/2020            195,23                     10200125   
QOJ-8429           555-00          30/12/2020            130,16                     10344567   
QQZ-7101            736-62            05/11/2020            130,16                      10264254   
RFK-6B42           581-94             21/01/2021              880,41                    10355524

HNE-8119           656-40           20/11/2020             293,47                     10248085  
PJP-5458            601-74             26/01/2021             293,47                      10390644   
QNO-0863        545-21            19/11/2020              195,23                       10264381

GOR-1090         556-80            07/02/2020             195,23                    10548074   
OQN-0555        554-12             28/02/2018             195,23                      8223124   
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EGM-4530        604-12             07/07/2020              195,23                      10826142   
EJF-5507            556-80           16/08/2020             195,23                      10102550  
FQF-4372           581-96            25/09/2020             880,41                      10111634  
GKS-9901          554-12              16/09/2020             195,23                      10153206   
GLO-5298         555-00            28/08/2020             130,16                      10083869   
GMP-5C51         556-80           15/08/2020             195,23                      10087987   
GPJ-6623           554-14            03/09/2020             195,23                      10117165   
GPU-0033         554-14            10/09/2020             195,23                      10136531   
GQL-5393         538-00           24/09/2020             130,16                      10152628   
GSZ-3F76           556-80          14/09/2020              195,23                      10082394  
GTF-1496           547-90           14/08/2020               130,16                      10013633   
GVL-8034          556-80          11/09/2020               195,23                      10110420   
GWZ-4052        545-21            14/09/2020               195,23                      10095166   
GXA-9668         554-14            05/09/2020             195,23                      10098248   
GXW-4987        545-22            17/10/2020               195,23                     10222588   
GZP-1506          554-14            19/08/2020              195,23                     10034858   
HBM-3611          556-80           06/09/2020            195,23                     10142135   
HCO-6938         554-13            01/10/2020              195,23                     10147066   
HCQ-8189         545-22            17/09/2020               195,23                     10119826   
HDE-0176           581-96            26/08/2020            880,41                     10035280   
HDI-0188            554-11             14/09/2020             195,23                     10110307   
HFM-7372          556-80           10/12/2020              195,23                     10277716   
HHB-5326         653-00           19/09/2020             195,23                     10093539   
HIR-0407           736-62            18/09/2020              130,16                     10175205   
HLA-8088         545-26            17/09/2020              195,23                     10121181   
HLV-6941            763-31            11/08/2020              293,47                     10084614   
HLX-8753            554-11            25/09/2020             195,23                     10153922   
HMI-4950          556-80           18/08/2020             195,23                     10909622   
HMW-2275        545-21            10/12/2020               195,23                     10365660   
HNJ-9439          554-11            04/09/2020             195,23                     10090859   
IKK-9376             554-14            21/08/2020             195,23                     10038049   
IKK-9376             554-14            02/09/2020             195,23                     10060106   
KRH-1799           581-96            25/08/2020             880,41                    10060854   
MFT-5540          574-63            15/09/2020             130,16                     10967066   
NXZ-2250           554-14            21/09/2020             195,23                     10980370   
NYA-1829           556-80           16/08/2020             195,23                     10050017   
NYD-5389         556-80           07/09/2020             195,23                     10105008   
OLX-8838          556-80           07/09/2020             195,23                     10104247   
OMB-5069        545-21            10/09/2020             195,23                     10105745   
OMG-5129         556-80           07/09/2020             195,23                     10102762   
OPM-9422         556-80           15/08/2020             195,23                     10033565   
OPX-6657           556-80           10/10/2020             195,23                     10220020   
PUD-6699          550-90           15/10/2020             130,16                      10167417   
PUT-5023            545-26           18/09/2020             195,23                     10149044   
PVI-9392             653-00           19/10/2020             195,23                     10172856   
PWU-1349           555-00           12/09/2020             130,16                     10108829   
PXB-9F33           555-00           25/09/2020             130,16                     10166295   
PXI-3765             763-31             25/08/2020             293,47                    10143065   
PXP-9993           581-96            04/09/2020             880,41                    10117251   
PXX-2991           556-80            16/08/2020             195,23                      10095136  
PYE-4522           556-80           01/09/2020             195,23                     10072875   
PYZ-3108           545-21             25/08/2020             195,23                     10063316  
PZL-3496           554-14             27/08/2020             195,23                      10035371   
QNI-0798          556-80            16/08/2020             195,23                     10050096   
QNO-9801         556-80           16/08/2020             195,23                     10090044   
QNY-7680          556-80           07/09/2020             195,23                     10960732   
QPP-3395           518-52            27/08/2020             195,23                     10149372   
QQC-4975          552-50           02/09/2020             130,16                     10157531   
QQF-8504          599-10            03/10/2020             293,47                    10151664   
QQK-2254           554-14            12/08/2020             195,23                     0046906   
QQM-7808         555-00           24/09/2020             130,16                     10125213   
QQN-5029         555-00           01/10/2020             130,16                     10146706   
QQX-7050          604-12             27/08/2020             195,23                    10935729   
QUZ-8061          601-74             28/08/2020             293,47                    10116256

AYX-8168           555-00           16/09/2020              130,16                     10112953   
CDD-2616          545-26           04/09/2020              195,23                   10064620   
DJN-8909         556-80           15/08/2020              195,23                    10045133
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Competições virtuais agitam Nova Lima

Servidores realizam treinamento 
em sistema informatizado

Empresas aderem à Lei de Incentivo ao Esporte
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ESPORTE E L AZER

A Prefeitura está realizando diversas 
competições com modalidades de jogos vir-
tuais pelo Programa Viva Cidade, como Fifa 
21 para Playstation 4 e Xbox One, Xadrez, 
League of Legends e Free Fire. A primeira 
competição a ter um campeão foi a de Free 
Fire, com Cauã Fernando Novaes que levou 
o título entre os mais de 150 inscritos. Neste 
momento, está em disputa o campeonato 
de Fifa 21 de Playstation 4, enquanto as mo-

dalidades de Xadrez e League of Legends es-
tão com as inscrições abertas no novalima.
mg.gov.br.

Gincana entre escolas é atração

Com o tema “Um por todos e todos con-
tra a Covid”, a gincana Viva Juventude teve a 
participação de nove escolas da cidade. Fo-
ram disputadas diversas provas com temas 

sobre a valorização e conscientização da 
cultura negra, homenagens a nova-limenses 
e a ícones da cultura nacional, como o escri-
tor Ariano Suassuna e o artista Paulo Gusta-
vo. A campeã foi a Escola de Formação Ge-
rencial, representada pela equipe EFGênios,  
anunciada em live realizada no último dia 11, 
no Teatro Municipal.

A Prefeitura ofereceu, no último dia 7, 
uma capacitação aos servidores sobre o 
sistema de gestão do Campeonato Nova-
-Limense de Futsal. A plataforma permitirá 
a inscrição de todas as equipes e de todos 
os jogadores de maneira on-line. Além das 
inscrições, o sistema conterá a súmula de 
cada partida, os dados dos jogadores que 
tomaram cartões, placares, autores dos gols 
e informações sobre suspensão e artilha-
ria de cada divisão. Além dos responsáveis 
pelas equipes, os jogadores e os torcedores 
também poderão acessar o sistema de ges-
tão informatizado do campeonato, cuja data 
ainda não foi definida.

A Prefeitura fechou uma parceria com 
a Organização Não Governamental (ONG) 
De Peito Aberto, assegurando o incentivo 
das empresas Vallourec e Orthocrin, com 
o valor superior a R$ 295 mil.

Serão atendidos 125 alunos, com ida-
de entre 9 e 15 anos, do Programa Viva 
Cidade, por meio dessa parceria, que terá 
12 meses de duração. Entre as ações pre-
vistas estão a prática de futebol de campo 

(Cristais) e judô (José de Almeida e Jardim 
Canadá), com início a depender dos nú-
meros da pandemia.
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Cidade realiza ações em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente

Produtores locais estão habilitados 
a fornecer merenda escolar

Guarda Civil Municipal 
faz ronda diária no 
Parque Ecológico

O Dia Mundial do Meio Ambiente é co-
memorado em 5 de junho e, para celebrá-lo, 
o Governo Municipal realizou, de 7 a 11 deste 
mês, ações com o tema “Preservação e con-
servação das áreas verdes de Nova Lima”.

A programação contemplou a entrega 

de pomares públicos, fixação de marcos de 
parques ambientais, blitze educativas, trei-
namento com fiscais ambientais e Guarda 
Civil Municipal Ambiental, oficinas de pro-
dução sustentável de sabonetes e o uso de 
plantas alimentícias não convencionais. As 

ações ocorreram em várias partes da cida-
de, como Honório Bicalho, São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), Vila da Serra, Jar-
dim Canadá e Sede.

A Prefeitura e a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG) possibilitaram, pela pri-
meira vez, a habilitação de produtores locais 
a participarem da Chamada Pública de itens 
para merenda escolar. Essa medida estimula 
o desenvolvimento econômico sustentável 

da comunidade dos agricultores familiares.
A iniciativa é inédita e está de acordo 

com a Lei nº 11.947, instituída em 2009, que 
garante que estados, municípios e escolas 
federais invistam 30% do valor repassado 
pelo Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE) na compra direta de produtos 

da agricultura familiar. O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), por 
meio do PNAE, é reconhecido como um dos 
principais canais de comercialização da agri-
cultura familiar mineira.

O Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos 
passou a ter a ronda diária da Guarda Civil Municipal 
Ambiental nas trilhas e demais áreas. As ações são feitas 
tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde e têm 
o objetivo de garantir segurança aos frequentadores do 
parque e inibir os ciclistas e as pessoas que vão ao local 
com animais de estimação.

A proibição do uso de bicicletas visa garantir a segu-
rança dos caminhantes e das crianças e evitar acidentes, 
já que há trechos bem estreitos e muito sinuosos. Já o 
impedimento dos animais domésticos segue questões 
sanitárias e biológicas, buscando evitar transmissão de 
doenças ou contaminação do ambiente da fauna local.
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IPTU 2021 deve ser pago 
até 21 de junho; descontos 
especiais chegam a 90%

Placas de identificação de vias 
são instaladas na cidade

Coluna do
Nova-limense

Neste ano, o Governo Municipal dis-
ponibiliza a emissão das guias do IPTU 
2021 de forma on-line. O pagamento do 
tributo começa no dia 21 de junho, tan-
to para quem optar pelo pagamento à 
vista (cota única), com desconto de 5%, 
quanto para os contribuintes que re-
alizarem em até seis parcelas mensais 
e consecutivas (de junho a novembro). 
A emissão da guia pode ser feita pelo 

site novalima.mg.gov.br ou solicitada 
pelo e-mail iptu2021@pnl.mg.gov.br.

Para quem possui dúvidas sobre as 
isenções especiais, que podem chegar 
a 90% de desconto, o plantão do IPTU 
também vai até o fim deste mês, das 
8h30 às 16h, na sede da Prefeitura (Praça 
Bernardino de Lima, 80, Centro) e na Re-
gional Noroeste (Rua Kenon, 119, Jardim 
Canadá).

Ruas e avenidas do município es-
tão recebendo placas de identificação, 
com nome, bairro e CEP. A iniciativa é 
resultado de medida compensatória 
de alguns empreendimentos da cida-
de. Inicialmente, foram instaladas 70 
placas em 35 esquinas. 

A colocação já foi realizada no 
Bairro Vila da Serra, em algumas ruas 
do Jardim Canadá, além de pontos do 
principal acesso à sede do município, a 
Avenida Presidente Kennedy, em dire-
ção ao Bairro Retiro.
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Apesar de ter nascido em Belo Hori-
zonte, Jéssica Vieira de Assis, de 30 anos, 
se considera nova-limense. Aos sete me-
ses se mudou para Nova Lima, morou du-
rante 17 anos no Bairro Cabeceiras e há 13 
vive no Bairro Paulo Gaetani, junto com a 
mãe.

Graduada em Ciências Biológicas, pela 
Newton Paiva, mestre em Patologia Onco-
lógica pela UFMG e doutoranda na mesma 
área, também pela universidade federal, 
atualmente Jéssica é aluna pesquisado-
ra PhD na Fundação Oswaldo Cruz e na 
UFMG e trabalha especialmente na me-
lhoria do diagnóstico dos tratamentos e do 
prognóstico de pacientes acometidos por 
tumores intestinais, que fazem acompa-
nhamento no Hospital da Baleia, em BH.

No contexto da pandemia, ela conta 
que, no início, a equipe focou na realização 
do diagnóstico por testes moleculares, na 
análise das amostras positivas à Covid-19, 
para buscar informações que auxiliassem a 
equipe médica, como, por exemplo, taxa de 
infectividade e de que forma as comorbi-
dades eram relevantes. Agora, realiza aná-
lises de tempo de resposta vacinal. “A pan-
demia reforçou a importância da ciência, o 
quanto precisamos dela para sobreviver e 
o tanto que ela precisa ser defendida”, afir-
ma.  

Ela relata que viver em Nova Lima é ga-
rantia de qualidade de vida pessoal e pro-
fissional. Jéssica estudou em escolas pú-
blicas, sempre participou dos programas 
da Prefeitura, aproveitou vários cursos na 
Casa Aristides e na Escola de Música e tem 
muitas memórias da Biblioteca Pública, 
onde despertou o gosto pela leitura. “Sou 
muito grata à cidade! Ter crescido aqui e 
fazer parte de Nova Lima me orgulha mui-
to, pois ajudou a me tornar a pessoa que 
sou hoje”, comemora.

Jéssica Vieira de Assis:
representando Nova Lima nas 

pesquisas sobre a Covid-19
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FAZENDA

TRÂNSITO

Mais placas serão instaladas em contra-
partida por outros empreendimentos, que 
possuem prazos específicos e diferentes 
para a colocação. As próximas identifica-

ções estão previstas para o trevo do Quin-
tas em direção ao bairro. A prioridade será 
dada aos trechos situados nos acessos à 
cidade, facilitando a localização.

Mais informações: 
• Departamento de Rendas (Sede): 
   (31) 3541-4340 ou 3541-4346
• Seção de Cadastro Imobiliário
  (Sede): (31) 3541-4338 ou 3541-4341,
  iptusede@pnl.mg.gov.br
• Regional Noroeste (Jardim Canadá):
  (31) 3581-1982 ou 3581-8523,
  ipturegional@pnl.mg.gov.br
• Unidade Vila da Serra:
  viladaserra@pnl.mg.gov.br

“A pandemia reforçou a importância
da ciência, o quanto precisamos

dela para sobreviver e o tanto que
ela precisa ser defendida”



Prefeitura dá sequência às obras 
do Centro de Treinamento Municipal

Tapa-buracos 
nas vias públicas
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Serviços preventivos são realizados na cidade
A Defesa Civil Municipal realiza trabalhos preventivos para garan-

tir a segurança da população. Neste mês, a área da barragem B3 de 
retenção de água do Ribeirão dos Cristais foi sinalizada com placas 
de orientações para evitar o local. Trata-se de uma ação preventiva, 
para impedir transtornos em época de chuva; a colocação de placas 
é feita em áreas de possível inundação.

Como prevenção a enchentes, a população também pode colabo-
rar com medidas simples, como não jogar lixo nas ruas e nunca deixar 
materiais ou restos de construção em passeios ou vias públicas.

A Administração Municipal investe nas 
obras do Centro de Treinamento Municipal 
(CT) para garantir a entrega desse impor-
tante espaço voltado para a prática esporti-
va. Depois de concluídos o plantio de grama, 
sistema de irrigação e a instalação de alam-
brado em três campos, a manutenção con-
tinua para o cuidado do gramado e a prote-
ção de taludes; já no Campo 1, o alambrado 
também já foi instalado, e a grama está sen-
do substituída. 

Além disso, foi finalizada a laje no pri-
meiro pavimento do edifício onde serão ins-
talados o centro de fisiologia e o alojamento, 
dentre outras salas. A edificação do prédio 
administrativo está na fase de alvenaria 
para receber a laje.

Estrutura

O Centro de Treinamento Municipal, si-
tuado na Rua Professor Jason Albergaria, 

A Prefeitura segue com o serviço de ta-
pa-buracos feito nas vias que precisam  de 
recuperação em função de chuvas ou em 
locais que tiveram que ser abertos para a re-
alização de manutenção de esgoto. Os repa-
ros são realizados por ordem de chegada dos 
pedidos ou conforme prioridades.
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DEFESA CIVIL

PL ANEJAMENTO

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2.050, no Bairro Honório Bicalho, na região 
nordeste, será um dos maiores e mais com-
pletos equipamentos do tipo em Minas Ge-
rais, com quatro campos, via local (interna), 
duas áreas de estacionamento, portaria com 
guarita e edifícios administrativo e principal, 

este formado por dois pavimentos. Ele po-
derá ser utilizado na formação de categorias 
de base do município e servir para projetos 
esportivos de outras modalidades, além do 
futebol.



Sala de vacina 
do Vila da Serra 
está de volta
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Governo Municipal executa 
manutenções nos bairros

A Prefeitura realizou diversos serviços de 
manutenção na região nordeste, entre elas 
a limpeza da Avenida Antônio de Paula e da 
quadra poliesportiva do Bairro Santa Rita. Já 
em Honório Bicalho, foi feita a poda de árvo-

res na ponte de acesso ao bairro. Além disso, 
outros serviços de manutenção de esgota-
mento sanitário também foram concluídos 
no final do mês passado, como na MG-030, 
Rua Mineiro de Assis e na Avenida Natalício 

de Jesus Carsalade. Em junho, a Administra-
ção Municipal terminou as obras nas ruas 
São João, Adelaide Pedrosa e Pedro Paulo de 
Jesus. Os trabalhos prosseguem na Rua Ge-
raldo dos Santos e em Matozinhos.

Com o objetivo de facilitar a vida dos 
moradores, a Prefeitura retomou o funcio-
namento da sala de vacina do Vila da Serra. 
Agora, o atendimento funciona na Base de 
Segurança da região, na Rua Cel. Teixeira de 
Vasconcelos, 11, próximo ao final da Alame-
da do Morro. O espaço foi adaptado para 
abrigar a sala, que funciona às terças e quin-
tas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h. A 
equipe de Imunização da Prefeitura atende 
a população aplicando as vacinas do calen-
dário do Ministério da Saúde, exceto o imu-
nizante contra a Covid-19.
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REGIÃO NORDESTE

VIL A DA SERRA



Moradores do Jardim Canadá já podem 
solicitar serviço de ligação de rede de esgoto

Vale do Sol recebe obras para 
solucionar problemas de drenagem pluvial

O serviço gratuito de interligação de rede 
de esgoto do imóvel para o sistema da rua 
está disponível para a população do Bairro 
Jardim Canadá: basta solicitar à Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais pelo núme-
ro 115. O prazo de conclusão é de até dez dias 
após o pedido. 

Antes, porém, o morador precisa cons-
truir a rede de dentro do imóvel, que é cons-
tituída das tubulações internas, incluindo as 
caixas de gordura e inspeção. Essa parte ter-
mina no passeio, ultrapassando a testada do 
lote, até alcançar 20 cm do meio-fio. 

O serviço é executado pela empresa so-
mente após vistoria e aprovação do ramal 
interno pronto. A expectativa é que cerca de 
1.000 residências e empresas do Jardim Ca-
nadá sejam incorporadas à rede de esgota-
mento sanitário.
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REGIÃO NOROESTE

As intervenções no córrego sob a Quin-
ta Avenida para pôr fim aos antigos proble-
mas de drenagem pluvial no Bairro Vale do 
Sol começaram. Está em construção um 
canal, popularmente conhecido como tú-
nel-bala, com 30 metros de comprimento, 
3 metros de largura e 2,80 metros de altu-
ra, com a função de captar a água da chu-
va; e no cruzamento da Avenida Terra com a 
Quinta Avenida, principal via do bairro, serão 
colocadas aduelas de 3 metros de diâmetro 
para garantir o escoamento correto em uma 
passagem em nível sob a Quinta Avenida, 
também com a função de não deixar a água 
acumular nas ruas.

Em época de chuvas, o local se enche e 
transborda, causando inundações nas vias. 
As obras chegaram graças a um acordo de 

cooperação, assinado entre a Prefeitura, As-
sociação de Proprietários e Moradores do 
Vale do Sol (Aprevs) e Extrativa Mineral / 
Cedro Mineração.

Responsabilidades do acordo

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 no valor de R$ 1,1 milhão que seriam 
destinados necessariamente a investimen-
tos no Vale do Sol.

RUAS DO JARDIM CANADÁ PASSAM 
POR RECUPERAÇÃO
A região noroeste vive um momento de 
transformação. Além das obras do túnel-
bala na Quinta Avenida, no Vale do Sol, 
as ruas Sparta, Nebraska e Calgary, no 
Jardim Canadá, passam por recuperação 

com a aplicação de asfalto. Há anos, os 
moradores convivem com poeira e lama, 
e agora o Governo Municipal executa 
serviços para o bem-estar da população.
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