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Esperança de superarmos a Covid-19
Superamos nesta semana a marca de
57 mil doses aplicadas contra a Covid-19 em
Nova Lima, número bastante expressivo e
que nos enche de esperança para superar a
pandemia. Em termos percentuais, equivale a 55% do público elegível, ou seja, a partir de 18 anos, e 43% da população total da
cidade. Obviamente, gostaríamos que essa
marca fosse alcançada bem antes desses
seis meses que se passaram desde o início
da imunização, com a aplicação das primeiras vacinas em profissionais de saúde, ainda
naquele histórico dia 20 de janeiro, no nosso
hospital de campanha – Ceacor.
Esforços da nossa parte não faltaram
para que mais nova-limenses já tivessem
sido contemplados, tanto que fechamos
parcerias, aderimos a consórcios e traba-

lhamos em diversas frentes para a compra
das vacinas. Embora isso ainda não tenha
sido possível, intensificamos nossas ações
para agilizar ao máximo o processo. As doses que recebemos do governo estadual são
prontamente aplicadas nos braços das pessoas.
“Não é o momento de escolher a marca
do fabricante, e sim de se apresentar para
receber a vacina que estiver disponível
quando for chamado. Procurar os locais de
vacinação assim que chegar o tempo indicado para receber a segunda dose também
é fundamental”

já pode ser resultado do avanço da imunização. Especialistas apontam que a vacinação de pelo menos 50% da população
adulta proporciona boa proteção coletiva e
que, se essa proporção superar os 75%, mais
seguros ficaremos.
Para isso, é importante que todos façamos a nossa parte. Não é o momento de
escolher a marca do fabricante, e sim de se
apresentar para receber a vacina que estiver disponível quando for chamado. Procurar os locais de vacinação assim que chegar
o tempo indicado para receber a segunda
dose também é fundamental. Só assim,
venceremos a Covid-19.

Nas últimas semanas, temos percebido
uma queda dos índices epidemiológicos, que
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Nova Lima passa a integrar a Ouvidoria SUS
Foto: Lívia Bastos

Todas as pessoas que querem abrir uma
demanda relacionada ao atendimento do
Sistema Único de Saúde podem ligar para o
número 136 ou preencher o formulário no
Portal Ouvidor SUS.

A Ouvidoria Geral do Município foi recredenciada à Ouvidoria SUS. Após capacitação
com cursos para os servidores, Nova Lima foi
inserida à rede de atendimento do Ministério
da Saúde.
A Ouvidoria SUS permite diálogo com os
cidadãos e o Governo Municipal, possibilitando melhor gestão da saúde e fiscalização
da qualidade dos serviços prestados.

O gráfico abaixo mostra as tipologias cadastradas no Ouvidor SUS no 1º semestre
desse ano.

Outras manifestações que não sejam relacionadas ao Sistema Único de Saúde
podem ser abertas pelos canais de comunicação da Ouvidoria:
novalima.mg.gov.br, e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br e telefones (31) 3542-5980, 98773-1172
e 98899-1217

COMUNICADO
A Prefeitura de Nova Lima faz saber à população que, desde 5 de julho de
2021, o estabelecimento farmacêutico relacionado ao lado foi cadastrado
para comercialização/dispensação de medicamentos à base de substâncias 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.
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Oficina de órtese e prótese já entregou mais
de 100 equipamentos neste ano

Desde abril deste ano, está em funcionamento na Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima (Faenol) a oficina
ortopédica que atende Nova Lima e região.
Até o mês passado, cerca de 100 usuários já
foram contemplados. Na oficina são fabricadas órteses e próteses de membros superiores e inferiores, como palmilhas tutores e
coletes ortopédicos.
A equipe também faz a avaliação e dis-

pensação dos meios auxiliares de locomoção, como cadeiras de rodas, muletas e bengalas, dentre outros, que são adquiridos e
repassados, de forma gratuita, seguindo os
critérios do Sistema Único de Saúde (SUS).
A equipe é composta por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, auxiliar ortopédico e
técnico ortesista, profissionais que atuam
dentro da fundação e conseguem realizar
um trabalho ágil e eficaz.

“Antes, eu usava uma cadeira de
rodas comum e tinha dificuldades, por
exemplo, para subir morro sozinho,
precisava que alguém me ajudasse.
Com a cadeira de rodas motorizada
que recebi, consigo fazer isso e
percebo que estou mais independente,
tenho mais autonomia, porque posso
controlar sozinho os movimentos, já
que ela funciona com um joystick”
Ryan Eduardo d’Assunção Santos,
18 anos, morador do Bairro Rosário

Faenol vai oferecer serviços de hidroterapia e
equoterapia
O Governo Municipal investe cerca de R$
1 milhão em reformas, construções e ampliação do espaço físico da Faenol para possibilitar o aumento de sua capacidade de atendimento aos usuários. Além da expansão da
clínica, devido ao aumento da demanda, a
instituição passará a oferecer dois novos e
importantes serviços: Hidroterapia (terapia
na água) e Equoterapia (método terapêutico
que utiliza cavalos).
No setor onde funcionará a hidroterapia,
estão em construção os vestiários, a sala de
avaliação e cobertura da piscina, que contará com aquecimento solar.
Para viabilizar a equoterapia, as baias já
estão prontas, uma arena será construída e
três cavalos serão adquiridos. Além disso, os
profissionais envolvidos nesse atendimento
realizaram o curso de formação na primeira
semana de julho, em Brasília. A expectativa
é de que ambos os tratamentos sejam ofertados já no segundo semestre de 2021, em
horário integral.
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O Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) de 2021 se encerrou
com resultado positivo para Nova Lima.
Foram emitidas cerca de 2 mil guias com
pagamento até 2023, totalizando mais de
R$ 7 milhões, o que supera em mais de 12%
a expectativa de arrecadação. O prazo para
adesão e pagamento de dívidas com descontos terminou em 30 de junho.
Quem aderiu ao Pert ganhou descontos
de até 99% nas multas e juros. O objetivo do
programa é oferecer condições para acertos
de dívidas com o município e, com isso, aumentar a arrecadação dos cofres públicos,
favorecendo a retomada do crescimento
econômico e melhorias para a população.
Ainda é possível fazer parcelamentos de até
24 vezes, porém sem os descontos oferecidos pelo programa.

Foto: Júlio de Freitas

Prefeitura arrecada mais de R$ 7 milhões com
o Pert, valor que será destinado a investimentos
na cidade

A DM IN IST R AÇ ÃO

Pagamento antecipado da primeira parcela
do 13º salário
Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura realizou, no
dia 26 de junho, o pagamento antecipado da primeira
parcela do 13º salário dos
servidores públicos municipais. Com essa medida,
foram injetados cerca de
R$ 8,5 milhões na economia,
dando um novo fôlego para
os comerciantes locais, que
ainda enfrentam dificuldades impostas pela pandemia
da Covid-19.
Além de distinguir do cenário enfrentado por várias
cidades de Minas Gerais e
do Brasil, a decisão tomada
pela Gestão Municipal reconhece o trabalho do funcionalismo público e permite
que os servidores tenham
mais condições de honrar
seus compromissos, sobretudo nesse momento de alta
dos preços no país.
A primeira parcela do direito trabalhista poderia ser paga até 30 de novembro. Já o acerto da segunda parcela será
feito até 20 de dezembro, conforme estabelece a legislação atual.
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Banco de Talentos contará com versão on-line
Fotos: Lívia Bastos

O Governo Municipal criou a versão on-line do Banco de Talentos, serviço de intermediação de mão de
obra. A nova plataforma estará disponível, a partir de 19
de julho, no novalima.mg.gov.br e é mais uma oportunidade para os nova-limenses se cadastrarem e participarem de processos seletivos, bem como para as empresas que queiram contratar profissionais qualificados.
O serviço é gratuito e funcionará simultaneamente com
a versão presencial.
O candidato recebe ajuda de profissionais, inclusive de psicólogos. A empresa, quando precisa de mão de
obra, recorre ao serviço; uma equipe técnica disponível
e preparada ajuda o empresário no processo de recrutamento, na triagem e seleção dos currículos, conforme
o perfil desejado.
• De janeiro até julho, 464 nova-limenses
conseguiram emprego pelo Banco de Talentos
• Neste ano, 146 empresas de vários segmentos
tornaram-se parceiras
• Ao todo, 1.085 empresas estão fidelizadas ao
serviço
Como participar
Na plataforma on-line, os candidatos deverão registrar dados pessoais, experiência profissional, escolaridade, cursos extracurriculares e conhecimentos em
tecnologias, se for o caso. As empresas parceiras também poderão fazer o cadastro na mesma plataforma.
Após efetuar o login, é possível editar as informações e
acessar os serviços.

CADASTROS PRESENCIAIS

O atendimento presencial continua tanto na Sede (Rua Chalmers, 88, Centro - 31 3541-5181) quanto no Bairro Jardim Canadá
(Rua Kenon, 95 – 3547-3060).

Programa Carreiras
oferece atividades para
formação profissional
O Programa Carreiras é mais uma iniciativa da Administração Municipal criada para auxiliar os nova-limenses nas diversas fases da trajetória profissional com a oferta de cursos
de qualificação e formação. As ações iniciam-se com atividades em três fases: Orientação Profissional de Carreira (Sênior
e Terceiro Setor), Express e Profissões, com a oferta de ferramentas para iniciação, potencialização e melhora do perfil
profissional. Para participar é preciso atender aos requisitos
estabelecidos e preencher o formulário de inscrição disponível em novalima.mg.gov.br.

Entenda o
programa

Dentro do Carreiras, a pessoa pode escolher a fase de interesse: Carreiras Express (oficinas de curta duração e palestras), Carreiras Profissões
(cursos profissionalizantes de média duração), C@rreiras – Digital (voltado
para o mundo digital e suas inovações), Carreiras Tec+ (cursos técnicos de
longa duração), Orientação Profissional de Carreira (Meu primeiro emprego,
Sênior, Pré Enem, entre outros).
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Desde abril, o Governo Municipal já destinou cerca de R$ 3,4 milhões a famílias e
indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade em Nova Lima. Em abril, foi pago
R$ 1.156.400,00, em maio R$ 1.200.000,00
e, em junho, R$ 1.026.800,00. O auxílio, que
integra ao Plano de Recuperação Socioeconômica, começou a ser pago em abril a 2.891
pessoas e, 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 maio,
uma nova lista, contendo 125 novas inclusões e sete transferências de titularidade
por óbito.

Fotos: Lívia Bastos

Cerca de R$ 3,4 milhões já pagos pelo auxílio
emergencial municipal

Atualização dos dados
Em junho, após nova atualização de dados, 32 famílias deixaram de atender aos critérios estabelecidos, possibilitando 32 novas
inclusões. Assim, foi alcançado o teto máximo de 3 mil beneficiários permitido pela lei,
e novas inserções só poderão ser feitas caso
algum contemplado deixe de atender aos
critérios. Vale lembrar que o benefício foi
ampliado para seis parcelas de R$ 400,00 e
o valor pode ser gasto em estabelecimentos
cadastrados da cidade.

Prefeitura esclarece paralisação nas obras de
construção do Centro de Convivência do Idoso
Devido à desistência da empresa que estava executando as
obras de construção do Centro
de Convivência da Pessoa Idosa,
os serviços estão temporariamente paralisados. Atualmente,
estão sendo conduzidos os trâmites de encerramento da licitação e, tão logo sejam concluídos, será iniciado outro processo
licitatório para dar sequência ao
projeto.
O Governo Municipal esclarece, ainda, que o local onde funcionava o antigo parque aquático
do Villa Nova, localizado na Rua
Bias Fortes, permanece destinado a tornar-se um ambiente de
referência na promoção e defesa
de direitos da pessoa idosa, com
foco no cuidado para um envelhecimento ativo e saudável,
privilegiando o convívio social e
cultural desse público.
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Foto: Welington de Oliveira

Atendimento a pessoas em situação de rua busca
garantia de direitos e promoção da dignidade

A situação de rua é um fenômeno social
complexo e que pode ser causado por
diversos fatores, como conflitos familiares,
histórico de violência familiar, dependência
química, vulnerabilidade socioeconômica,
transtorno mental, entre outros. Em Nova
Lima, a Prefeitura tem realizado um completo
trabalho de abordagem social e acolhimento
na busca pela garantia dos direitos desse
público. Atualmente, são atendidas cerca de
50 pessoas.
É fundamental que a sociedade colabore
com o Governo Municipal, por meio do
respeito e da empatia, enxergando esse
público como parte da sociedade, que

possui deveres e direitos, inclusive o de
transitar e utilizar os espaços da cidade.
Além disso, conhecer o trabalho que é feito
pela Prefeitura em prol desse grupo é mais
uma forma de acabar com preconceitos e
desmistificar a situação de rua.
Acolhimento e equipamentos
direcionados a esse público
Existem na cidade três importantes
equipamentos para atendimento à pessoa
em situação de rua, como o Espaço
Cidadania, que oferta serviços de higiene
pessoal, guardavolumes, lavagem de roupa,

alimentação e encaminhamentos diversos,
além das Casas de Passagem Masculina e
Feminina, que ofertam proteção integral,
como moradia ou pernoite, alimentação e
banho. Além dos equipamentos, é realizado
um trabalho de abordagem com foco em
criar um vínculo, por meio do respeito à
autonomia do indivíduo, sensibilização,
reflexão e conscientização. Com o tempo,
as equipes realizam encaminhamentos para
a rede intersetorial, como saúde e trabalho
e renda, na perspectiva de construção
de novos projetos de vida e superação da
situação de rua.

“A forma de diálogo que a equipe tem com a gente, a
abordagem que fazem nas ruas é muito bacana e nos ajuda.
Para mim, mudou muitas coisas e, graças ao espaço, consegui
emprego logo que cheguei, fui encaminhado para o Proreis
e, mesmo após ter perdido o emprego, retornei e fui bem
atendido novamente”

“Tudo para mim mudou, meu estresse acabou, hoje consegui
largar as drogas, parei com cigarro e reduzi a bebida. Não
estou mais depressivo e até mesmo minha aparência eu vejo
que melhorou, desde que comecei a frequentar o espaço. Para
mim, é como se eu estivesse dentro da minha própria casa,
devido ao conforto, atenção, afeto e amizade que tenho aqui”

D.J.S,
35 anos, usuário do Espaço Cidadania

M.V.B.,
35 anos, usuário do Espaço Cidadania

ABORDAGENS
CRESCERAM MAIS
DE 400% NO
ÚLTIMO ANO

Com a pandemia da Covid-19 e os movimentos migratórios ocorrendo em diversas regiões do país, os dados têm aumentado em
Nova Lima. Entre os meses de janeiro e maio
de 2020 foram realizados 137 atendimentos
a pessoas em situação de rua e feitas 202

abordagens sociais. No mesmo período deste ano, foram realizados 276 atendimentos e
808 abordagens. Esses dados representam
um aumento de cerca de 100% no número de
atendimentos a pessoas em situação de rua e
de 400% nas abordagens realizadas.
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Metodologia diferenciada garante reforço em
língua portuguesa e matemática para
1.500 estudantes
Foto: Lívia Bastos

Cerca de 1.500 estudantes de 15 escolas da rede municipal de ensino são beneficiados pelo projeto Resgatando Saberes,
uma metodologia diferenciada que ressalta a importância do reforço em língua
portuguesa e matemática. As atividades
ocorrem no contraturno escolar, dentro
do programa Escola em Tempo Integral.
Desde maio, estudantes matriculados
no 4º e 5º ano do ensino fundamental I
participam dessa série de interações on-line, além da coletânea com exercícios
impressos. O projeto garante a aprendizagem de conceitos de leitura, interpretação e cálculos de forma lúdica e interativa.

No dia 2 de julho, cinco estudantes da rede
municipal de ensino foram reconhecidos como
destaque no concurso de
redação promovido pela
Polícia Militar, por meio
do Programa Educacional
de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd). A
cerimônia simbólica selou
a conclusão da formação, fruto de uma parceria entre a rede municipal
de ensino e a corporação.
Por conta da pandemia, o
curso que visa a conscientização de crianças sobre
os perigos das drogas foi
adaptado para uma plataforma on-line. Mais de dez
encontros virtuais foram
realizados para a reflexão
sobre o tema.

Fotos: divulgação

Estudantes são premiados em Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

REFORÇO DA EQUIPE
DA EDUCAÇÃO COM
CONTRATAÇÃO DE
NOVOS SERVIDORES
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Cerca de 30% dos servidores com atuação na Educação Básica estão afastados de seus postos de trabalho por se
enquadrarem em grupos de riscos da
Covid-19. Diante disso, a Gestão Municipal realizou em junho um processo
seletivo emergencial para provimento

de novos cargos na educação. Mais de
40 vagas foram preenchidas por meio
dessa seleção. A expectativa é que os
novos contratados iniciem as atividades, a partir do dia 2 de agosto, após o
recesso escolar de julho.

EDU CAÇ ÃO

Prefeitura conclui 1ª etapa da renovação
do parque tecnológico da Educação
Fotos: Lívia Bastos

A renovação de equipamentos eletrônicos é essencial para o suporte de educadores que integram a rede municipal de ensino.
A questão se sobressai em função das novas
exigências do currículo escolar, sobretudo
no contexto da pandemia da Covid-19. Para
garantir um ensino integral e de qualidade,
a Prefeitura realizou a entrega de 300 notebooks para os servidores que atuam nos
anos finais de ciclos. Os equipamentos são
importantes para a realização de tarefas escolares.
Tecnologia aliada ao ensino
Mais 1.000 equipamentos serão adquiridos, neste ano, por meio de processo licitatório para atender às necessidades dos professores. Além disso, dez mil estudantes a
partir da fase pré-escolar serão contemplados com tablets para o apoio nas atividades
escolares.

Projeto Conhecendo Nova Lima encerra semestre
com 14 encontros virtuais
O primeiro semestre letivo proporcionou, nas tardes das sextas-feiras, 14 encontros virtuais do projeto Conhecendo Nova
Lima para estudantes da rede municipal de
ensino. Foram mais de 15 mil visualizações

dos vídeos, cujos materiais destacam as
particularidades da cidade, além dos pontos
culturais, turísticos e esportivos de forma
integrada ao ensino municipal.
A inciativa é importante para despertar e

fortalecer nos estudantes e espectadores os
sentimentos de pertencimento, identidade e
valorização do município.
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Foto: Lívia Bastos

Campanha Julho Amarelo incentiva o
combate às hepatites virais
Para reforçar a importância do combate às hepatites virais, a Prefeitura promove a campanha Julho Amarelo, do
Ministério da Saúde, para incentivar a
testagem, a vacinação contra hepatites
A e B e o tratamento para as hepatites B
e C, oferecidos nas unidades de saúde do
município, por meio do Sistema Único de
Saúde (SUS). As hepatites virais podem
ser causadas pelos tipos de vírus A, B, C,
D e E, que infectam as células do fígado,
causando sua inflamação. Quando não
descoberta precocemente, a hepatite
pode levar à cirrose (doença crônica do
fígado), câncer e até a morte.
Testagem
Os testes para hepatites B e C, sífilis
e HIV são feitos no Centro de Testagem
e Aconselhamento do Serviço de Atenção Especializada (CTA-SAE), localizado
na Rua Augusto Magalhães, 45, Centro
(Policlínica), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, de forma gratuita. Não é
necessário agendamento e o resultado
fica pronto em 30 minutos. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também são
ofertados os testes rápidos, porém deve
ser feito agendamento prévio. Para saber
mais, acesse novalima.mg.gov.br.

F ISCA L IZ AÇ ÃO

A Prefeitura dá prosseguimento à fiscalização,
a fim de garantir o cumprimento das determinações de enfrentamento da Covid-19 na cidade.
Nos últimos 45 dias, foram 365 ações executadas. A Guarda Civil Municipal realizou 54 ocorrências, dentre elas, duas interdições por eventos
não autorizados com público superior ao permitido pelo decreto à época, pessoas aglomeradas e
o não uso de máscara, com o proprietário sendo
conduzido. A Vigilância Sanitária fez 196 ações,
atendendo a 31 denúncias, 58 processos de licenciamento e 107 renovações de alvarás e vistorias,
incluídas as escolas municipais. Já a Divisão de
Fiscalização de Atividades Urbanas (DFAU) abordou 115 estabelecimentos e, dentre as abordagens, foram 23 notificações e autuações e cinco
interdições, além de quatro eventos clandestinos
encerrados.
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Foto: Divulgação

Governo Municipal realizou mais de 360 ações
do início de junho ao dia 11 deste mês

SAÚDE

Fotos: Lívia Bastos

Nova Lima já vacinou com a primeira dose o
equivalente a mais de 50% da população acima
de 18 anos
O Governo Municipal segue empenhado
em imunizar de forma ágil o maior número
de pessoas contra a Covid-19 em Nova Lima.
Exemplo disso é que, de acordo com dados
do portal LocalizaSUS, até esta quinta-feira
(15), a cidade já aplicou 41.207 primeiras doses, o equivalente a 55% da população elegível para receber a vacina no Brasil, ou seja,
pessoas com idade a partir de 18 anos. Considerando a segunda dose e o imunizante de
dose única, 16.224 pessoas já completaram
o esquema vacinal. Realizando um comparativo, Nova Lima já vacinou o equivalente
a 43% da população total com a primeira
dose, enquanto Minas Gerais já vacinou 38%
e o Brasil 39%.

Entrevista com Guenael Freire,
infectologista do município
Por que é importante tomar as duas doses
da vacina? O que pode acontecer, caso a
pessoa deixe de tomar ou receba a segunda dose com atraso?
O efeito da vacina somente será completo se forem feitas as duas doses. Apenas
a vacina da Janssen deve ser feita em dose
única. O ideal é respeitar o prazo estipulado
pela saúde para receber a segunda dose, já
que o atraso impede a aceleração da imunização de toda a população. Além disso, as
duas doses garantem uma melhor proteção
contra as novas variantes que estão surgin-

do. Quanto mais pessoas com o esquema
vacinal completo, com mais rapidez venceremos a pandemia.
Por que as pessoas não devem escolher a
marca da vacina? Qual impacto isso traz
para a campanha de imunização?
Mais importante do que o fabricante, é a
cobertura. Quanto mais rápido vacinarmos,
melhor. Isso independe de vacina e todas
que estão sendo aplicadas demonstraram
efetividade quando atingiram cobertura da
maior parte da população.

Com qual percentual de vacinados a cidade
começa a ver queda nos índices de casos?
A queda dos índices observada recentemente já pode ter algum efeito de vacinação. Ter ao menos 50% da população adulta completamente vacinada já oferece uma
boa proteção coletiva e se essa proporção
for maior que 75% dos adultos, a transmissão cai drasticamente.

11

ESPO RT E E L A Z E R

Fotos: Lívia Bastos

Competições do Viva Programa Empresa Amiga
Games continuam
do Esporte vai beneficiar
agitando Nova Lima o município

A Prefeitura vem promovendo vários torneios de forma virtual, incentivando a prática de
esporte e lazer no período de pandemia. O torneio de xadrez começa no dia 19. No mesmo dia,
terá início o período para inscrição no campeonato de League Of Legends, que vai até o dia 30, no
novalima.mg.gov.br – a competição está marcada
para o dia 9 de agosto.

A Prefeitura implantou o Programa
Empresa Amiga do Esporte, que dará
direito a pessoas jurídicas fazerem
doações de materiais e equipamentos, realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação dos equipamentos públicos.
A iniciativa permitirá também a
execução de outras ações que vão
beneficiar a prática esportiva e as atividades de lazer no município. Como
contrapartida, os parceiros terão autorização para realizar publicidade em
áreas esportivas pelo prazo de seis
meses.

Adesão
Para aderir ao programa, a pessoa
jurídica deverá submeter previamente ao conhecimento da Prefeitura,
via ofício protocolado na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer ou pelo
e-mail semel@pnl.mg.gov.br, um plano de aplicação em projeto/ação esportiva e preenchimento do formulário disponível no novalima.mg.gov.br.
A proposta será submetida à análise
e, se aprovada, a empresa deverá executá-la no prazo de 45 dias.

Nova Lima promove Desafio Virtual de Corrida
e Caminhada
O Governo Municipal está organizando um desafio virtual de corrida e
caminhada, que ocorrerá de 19 de julho a 1º de agosto. Os inscritos poderão
escolher o melhor dia e horário, dentro
do período estabelecido, para cumprirem a prova. São quatro opções de
trajeto a serem percorridos ou caminhando: 3km, 5km, 10km ou 21km.
Para comprovar o cumprimento
da prova, conforme o regulamento, o
participante deverá utilizar algum dispositivo digital, como aplicativo de celular, relógio, GPS ou painel de esteira,
marcando o tempo e percurso, tirar
um print (foto de captura da tela) ao
finalizar o trajeto e enviar para o e-mail
competicoes.semel@gmail.com
Premiação
Todas as pessoas que comprovarem a execução correta das provas
serão premiadas com uma medalha de
participação.
O novo formato de realização das
atividades é uma alternativa para promover esporte e lazer durante a pandemia da Covid-19, respeitando os
protocolos sanitários.

DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE

A Prefeitura também realizará o 1º Desafio virtual Nova-limense de Mountain Bike. A competição ocorrerá de 1º a 31 de agosto, na
sede da cidade, sendo que o participante poderá escolher entre três percursos ou se inscrever separadamente em cada um deles:
20 km, 30 km e 45 km. As inscrições vão até o dia 30 de julho no novalima.mg.gov.br.
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SEGUR ANÇ A

Guarda Civil Municipal completa
20 anos de atuação
Foto: Lívia Bastos

Coluna do Nova-limense

Gustavo Reis:
exemplo de superação e amor ao esporte
Gustavo Reis, 49 anos, é mais uma daquelas pessoas que se encantaram por Nova
Lima. Desde criança, ele frequentava a cidade, desbravando as trilhas locais, incentivado
pelos tios. Ainda novo, já falava que um dia
viveria aqui e, há 18 anos, realizou o antigo
desejo: hoje mora no Parque do Engenho,
na região de São Sebastião das Águas Claras
(Macacos), com a esposa e a enteada.
Apaixonado por esportes, ele praticava
basquete, handebol, ciclismo e outras modalidades na juventude. O que não podia imaginar é que o destino reservava a situação
mais desafiadora da sua vida, também para
Nova Lima: em 2002, treinando para representar a cidade no Campeonato Brasileiro de
Downhill, uma modalidade do mountain bike,
sofreu um grave acidente, deixando de ter
movimentos nos braços e nas pernas.
Ficou internado durante três meses e fez
fisioterapia por dois anos seguidos. Gustavo
reuniu forças para recomeçar no esporte,
desta vez no paraciclismo. Compete na categoria T2, voltada para pessoas com lesão
medular, e é tricampeão brasileiro.
Nova-limense de coração, ele valoriza os
acertos, está sempre preparado para novos
desafios e divulga e repassa os aprendizados
que a vida trouxe. A vontade, perseverança e
disciplina do treino, Gustavo tem de sobra. O
maior desafio que enfrenta, porém, é a falta
de patrocínios para os gastos com alimentação, academia, deslocamentos e equipamentos. “A Bolsa Atleta que recebo da Prefeitura é de grande valia”, garante.

“Espero poder reviver essa experiência
(de representar o Brasil). Temos de
sonhar sempre, pois é isso que move a
nossa vida”
O paratleta quer seguir competindo durante muito tempo. “Já senti a sensação maravilhosa de poder representar o Brasil em
competições internacionais e espero poder
reviver essa experiência. Temos de sonhar
sempre, pois é isso que move a nossa vida”,
ressalta. Quem sabe, nos Jogos Paralímpicos
de 2024? À Paris, Gustavo!

Gostou da história e quer apoiar o
Gustavo?
Entre em contato: (31) 99166-2292
gustavogmrr@gmail.com

Fundada em 2001, a Guarda Civil Municipal (GCM) completa 20 anos no dia 16
de julho. A corporação, que está entre as
mais antigas do estado, juntamente com
a GCM de Betim, contém hoje um efetivo de 91 agentes que atuam no patrulhamento preventivo, fiscalização ambiental
e de trânsito, dentre diversas outras frentes, baseados na proteção dos direitos
humanos fundamentais, no exercício da
cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento
e diminuição das perdas.
Ela está envolvida em questões sociais, assistenciais e educativas, participando de diversas ações em nível municipal e nacional, tendo presença destacada

e atuação integrada na segurança. Além
disso, vem atuando no enfretamento da
Covid-19, desde a fiscalização do cumprimento das determinações vigentes até o
apoio às ações de vacinação contra a doença.

“Durante esses 20 anos, tive o prazer
de atuar em várias situações, como
em um acidente no final da Avenida
José Bernardo de Barros, onde eu fui
o primeiro a chegar. Nós conseguimos
retirar todas as pessoas, uma,
inclusive, dada como morta, mas que
hoje está aí pra contar a história. Eu
ouvi naquela hora que o trabalho da
guarda é fundamental, que somos
heróis da cidade, por trabalhar com o
coração e com a alma. Isso pra mim é
gratificante, inesquecível.

“Teve uma vez que fomos atender
uma ocorrência no Vila da Serra,
onde encontramos uma senhora
que usava uma criança de poucos
meses para pedir dinheiro. O neném
chorava e nada o fazia parar. Ela me
olhava, e eu resolvi tirar a farda para
amamentá-la, pois tinha voltado da
licença maternidade há dois meses.
Ela mamou e dormiu. Tudo que a
gente faz com amor, a gente faz com
excelência. E esse é o diferencial de
sermos filhos de Nova Lima”

Alexandre Soares,
guarda civil municipal

Fernanda Casagrande,
guarda civil municipal

Preparação contínua
Os agentes estão entre os mais preparados do país. Eles participam de vários
treinamentos ao longo dos anos, inclusive
do processo de armamento que concedeu
o porte institucional de armas, por meio
de cursos e avaliações psicológicas e técnicas, teóricas e práticas, fiscalizadas pela
Polícia Federal.
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ME IO A MB I E NT E

A Prefeitura recebeu, no último dia 25,
Kits Horta da Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater-MG). Os itens foram repassados a
famílias da comunidade de Água Limpa que
se encontram em situação de vulnerabilidade e estão inscritas no CadÚnico.
Além de ser importante para gerar renda
e garantir a segurança alimentar dos contemplados, a iniciativa vai ao encontro do
compromisso da Gestão Municipal de oferecer à população possibilidades de geração
de renda de forma sustentável, respeitando
a história da cidade, investindo no potencial
de seus moradores e proporcionando benefícios para a própria cidade.

Fotos: João Victor Morales

Kits Horta são distribuídos a famílias em situação
de vulnerabilidade

A Emater também oferecerá, em parceria com o Governo Municipal, atendimento individualizado
aos produtores com assistência técnica para venderem seus produtos e terem a opção de consumir
hortaliças de procedência conhecida e alta qualidade nutricional.

Comissão multidisciplinar apresenta relatório
sobre eutanásia em cavalo
locamento do animal para outro local, que
também foi descartado na ocasião, também
não seria a alternativa apropriada, já que ele
estava com fratura exposta em uma das patas, que o impedia de se deslocar.
Discussão democrática e participativa
Formada por representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e da sociedade
civil, a Comissão Multidisciplinar também
ouviu profissionais especialistas em animais
de grande porte e protetores organizados.
Os debates e as apurações se basearam
nos aspectos legais, éticos e administrativos, promovendo a discussão democrática e
participativa.
Ampliação de políticas públicas

Instituída para avaliar e criar procedimentos a serem adotados em casos de eutanásia de animais no âmbito municipal, a
Comissão Multidisciplinar concluiu a análise
do caso ocorrido no dia 7 de abril, na Avenida José Bernardo de Barros, envolvendo um
cavalo. De acordo com o relatório, o procedi-
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mento adotado seguiu a legislação vigente, e
os princípios relevantes para a eutanásia em
animais foram garantidos.
Isso porque o tempo de sofrimento do
cavalo foi reduzido. Ao ser adotada, a eutanásia injetável precisaria de mais tempo para
fazer o efeito necessário. Além disso, o des-

Outro ponto importante abordado
pela comissão foi a necessidade de
medidas mais eficientes para proteção
aos animais em Nova Lima. Desde o
início do ano, a Prefeitura trabalha
na elaboração de políticas públicas
voltadas para essa área, como o Fórum
Permanente Municipal de Proteção e
Defesa Animal, além de leis que já estão
em vigor e que resguardam os animais
no município.

CULT UR A

Foto: divulgação

Mais de 120 propostas inscritas no Viva Arte
Festival

Foto produzida antes da pandemia

Fomentar a cultura e valorizar os artistas de Nova Lima de forma justa e igualitária são alguns dos objetivos do edital do
Viva Arte Festival, que recebeu 122 propostas. Os inscritos podem conferir a lista de classificação desta primeira etapa no
novalima.mg.gov.br. O prazo para recursos
vai até o dia 19 de julho.
Após essas fases, as propostas classificadas passarão por um sorteio, no dia 21 de
julho, que vai definir o resultado final com as
90 apresentações nos campos da música,
teatro, literatura e dança.
As apresentações culturais on-line serão
realizadas de 29 de julho a 12 de setembro,
no YouTube, pelo canal PrefeituraDeNovaLimaOficial, e no Instagram @culturanovalima. Os valores de premiação variam de
R$ 1.200,00 a R$ 5.500,00.

Prêmio de Música das Minas Gerais no Teatro
Municipal
Foto: captura de tela

No último dia 3, o Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima foi palco da grande final do Prêmio de Música das Minas Gerais,
realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura.
Com show especial da cantora Aline Calixto,
a live consagrou, entre os mais de 800 compositores mineiros inscritos, Tamara Franklin
em 1° lugar, Sérgio Pererê em 2° e a banda
Guaimbé em 3°.
Este ano, o Prêmio ganhou a sua primeira versão on-line. Os inscritos passaram por
uma curadoria, que selecionou 60 classificados, e tiveram suas músicas inseridas na
plataforma de streaming da Claro Música e
iMusica.

T URIS M O

Cidade investe na capacitação continuada
on-line para produtores de queca e lamparina
A Prefeitura, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), investe na formação continuada de produtores de queca e lamparina, patrimônios

do município. O curso visa aprimorar as
técnicas de fabricação, além de fortalecer
a tradição e ampliar a comercialização das
quitandas.
Ao todo, serão sete encontros que vão
tratar temas como boas práticas em manipulação de alimentos, empreendedo-

rismo, formação de preços, embalagem e
rotulagem.
A participação dos produtores no curso é uma forma de manter o cadastro
junto ao município atualizado, importante
para que eles estejam aptos a participar
de feiras e eventos.
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O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Pedidos para manutenção no sistema de
iluminação podem ser feitos pelo 0800 033-1825
Fotos: Lívia Bastos

Nova Lima possui 19.730 pontos de
iluminação pública. Para solicitar serviços de manutenção geral, a população pode informar o local exato (rua,
bairro e um ponto de referência) pelos
números 0800 033 1825 e (31) 992220496 (WhatsApp) ou enviar o pedido
pelo vagalumeatendimento@gmail.
com. O atendimento funciona 24h.
A pessoa pode acompanhar o andamento do pedido pelo número do
protocolo, que é fornecido na hora
da ligação. Dependendo da situação,
a solução pode ser dada de imediato
ou em tempo programado, de até 48
horas.
A Prefeitura é responsável pela
manutenção geral desse sistema: troca de lâmpadas (apagadas, acessas
durante o dia ou intermitentes), relés,
cabos, postes, braços e pela implantação de extensão de rede, cujos serviços são executados por empresas
contratadas.

A Administração Municipal continua executando os
serviços de manutenção em redes de esgoto das vias
públicas. Neste mês, os serviços foram realizados nas
ruas Joaquim Roberto Souza (Vila Madeira), Três (Matozinhos), Vinte e Um de Abril (Cascalho), Xingu (Nossa Senhora de Fátima) e Eduardo Aymorés Jones (Cruzeiro).
O vazamento de esgoto nas vias se dá por entupimento de rede ou rompimento de cano e conexões. Uma
das causas de obstrução é o descarte irregular de materiais sólidos em vasos e pias. Os objetos caem no ramal
interno das residências e, ao seguir pelas redes das ruas,
causam entupimento.
Interligação de rede de esgoto nova
Antes de solicitar à Prefeitura a interligação da rede
de esgoto do imóvel para a rede da via, o morador precisa
construir a da residência, que é constituída das tubulações internas, incluindo as caixas de gordura e inspeção.
Essa parte termina no passeio, ultrapassando a testada
do lote, até alcançar 20 cm do meio-fio. As equipes somente realizam o serviço após vistoria e aprovação do
ramal interno pronto.
Para solicitação de pedidos de interligação, é necessário abrir um processo administrativo no Setor de Protocolo da Prefeitura: (31) 3541-4335 (Sede) e 3581-3204
(Regional Noroeste). Para manutenção de redes em vias
públicas: (31) 3541-4408.
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Fotos: Lívia Bastos

Manutenção em redes de esgoto seguem
na cidade

HAB ITAÇ ÃO

Urbanização e regularização fundiária do Galo
avançam
Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura realiza uma série de processos de regularização fundiária na cidade,
dentre eles, no Bairro Galo, que beneficiará
aproximadamente 600 famílias que vivem
nas áreas conhecidas como Recanto do
Galo e Rua da Torre. Os tão esperados investimentos em infraestrutura seguem a todo
vapor, com as obras de urbanização. Estão
em execução a terraplanagem e a drenagem pluvial; em breve, começarão os trabalhos de esgotamento sanitário. O investimento previsto para o local gira em torno de
R$ 6 milhões.
O processo de regularização fundiária
da comunidade foi viabilizado por meio da
assinatura de um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) entre o Governo Municipal,
Ministério Público, AngloGold Ashanti, família proprietária de um terreno na área e a
associação de moradores.

Unidade de Atendimento Integrado oferece
suporte a moradores do Água Limpa
O Governo Municipal e a Renascer – empresa responsável
pelo processo de Regularização
Fundiária Urbana do Balneário
Água Limpa – abriram, no mês
passado, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) no bairro. O posto funciona de terça a
sexta-feira, das 9h às 17h, e aos
sábados, das 9h às 15h, na Avenida dos Juízes, 635, junto a rotatória principal do Bairro Água
Limpa.
Na UAI, a população tem
acesso à regularização de lote,
selagem (número oficial do
imóvel junto à Prefeitura), cadastro junto à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
e serviços sociais. Além disso, os
moradores podem tirar dúvidas
sobre como terem acesso aos
programas, projetos e ações da
Prefeitura nas mais diferentes
áreas.

Unidade de Atendimento Integrado

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h, Local: Avenida dos Juízes, 635,
junto a rotatória principal do Bairro Água Limpa - mais informações: (31) 99556-3932
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REG IÃO N O RO E ST E

Fotos: Lívia Bastos

Bairros recebem obras para melhorar
as condições das vias

Avenida Quebec, Jardim Canadá

Jardim Canadá

Praça Osvaldo Cruz, Água Limpa

Estrada do Retiro, São Sebastião das Águas Claras

Quem vive e passa pela região noroeste
percebe as mudanças que estão acontecendo nos bairros com trabalhos de urbanização, terraplanagem, drenagem pluvial e asfaltamento. São melhorias viárias que darão
fim à poeira, alagamentos e lama, proporcionando bem-estar e segurança a pedestres e motoristas.
Asfaltamento
No Jardim Canadá, uma conquista para
os moradores é a transformação de várias
vias que antes eram de terra batida. O asfalto já chegou nas ruas Sparta, Nebraska,
Calgary e Puebla. Na Avenida Quebec e na
Rua Ituna, os trabalhos estão em fase de
conclusão.
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Urbanização
No Bairro Água Limpa, estão em andamento serviços de urbanização. As obras
são necessárias e interessam a toda comunidade. Os serviços de terraplanagem,
drenagem pluvial e pavimentação asfáltica
abrangem a Avenida dos Bancários, ruas dos
Comerciantes, Peru, Equador e Costa Rita;
também está em andamento o asfaltamento na Avenida dos Navegantes.
Patrolamento
Em São Sebastião das Águas Claras, as
vias Grota Fria e Fazenda do Engenho passaram por melhorias com o serviço de patrolamento e a aplicação de raspas de asfalto

Quinta Avenida, Vale do Sol

em alguns trechos para melhorar as condições da pista. Esse restauro é realizado em
vias não asfaltadas com o objetivo de evitar
poeira e, principalmente, lama que surge em
épocas de chuvas.
Drenagem Pluvial
No principal acesso ao Bairro Vale do Sol,
a Quinta Avenida, as intervenções seguem
no córrego que corta o bairro, onde uma vala
foi aberta e construído um canal em aduelas com a função de dar vazão às águas das
chuvas.

REG IÃO N O R DE ST E

Honório Bicalho recebe programa itinerante
de serviços

Serviços
Entre os serviços estão o cadastramento
para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, elaboração de currículos,
orientação profissional, encaminhamento de profissionais para processo seletivo
conforme o perfil solicitado pela empresa e
oferta gratuita de cursos profissionalizantes
e de capacitação. Além desses, há atendi-

mento ao Microempreendedor Individual,
com orientações gerais, formalização, busca

prévia e declaração de faturamento, emissão de documentos, dentre outros.
Foto: Lívia Bastos

A Administração Municipal vai aos bairros mais afastados da sede para levar os serviços do Banco de Talentos, Sala do Empreendedor, Carreiras e cursos de capacitação
profissional aos moradores. Inicialmente, o
Bairro Honório Bicalho, na região nordeste, recebeu, neste mês, o programa, que se
estenderá a outras localidades. O formato
itinerante é uma maneira de facilitar a vida
dos moradores da comunidade, que não
precisarão se deslocar até a sede do município para terem acesso aos benefícios que a
Prefeitura oferece.

Balanço do
programa itinerante
em Honório Bicalho:
• 66 atendimentos
do Banco de Talentos
• 51 pré-inscrições
para ao Programa
Carreiras
• 31 atendimentos
a empreendedores,
por meio da Sala do
Empreendedor

Mais informações: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda
pelo telefone (31) 3541-5181.

Fotos: divulgação

REG IÃO N O R DE ST E

Serviços
topográficos,
de limpeza
urbana e
manutenção
de esgoto
Neste mês, estão sendo realizadas medições topográficas por toda a área de Honório
Bicalho. A ação visa solucionar os problemas
recorrentes de chuva e esgoto na região.
Também estão sendo realizadas manutenções de esgoto nas ruas Edem e Ernesto
Gonzaga e extensão de rede de esgoto nas
ruas Três e Matozinhos. Além disso, os serviços periódicos de limpeza urbana continuam, inclusive com a limpeza do espaço que
tradicionalmente recebe eventos culturais
e esportivos. O imóvel, que era de propriedade da AngloGold Ashanti, agora fica sob a
responsabilidade da Prefeitura, que passou a
executar a manutenção.
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V IL A DA S ERR A

Via de grande movimentação de
veículos, a Alameda Oscar Niemeyer
está em obras para receber nova pavimentação asfáltica. A Prefeitura
realiza os serviços de fresagem (corte e retirada de camadas do revestimento danificado) e recapeamento
para recompor a camada de asfalto.
Os trabalhos, que estão sendo
executados da altura da Praça Hélio Lodi até a rotatória de acesso à
Alameda do Morro, são necessários
para melhorar e manter a qualidade,
resistência e segurança da via, que
apresenta desnivelamento e outras
imperfeições causadas pelo tráfego
intenso de veículos pesados e pelas
ações climáticas. A previsão é que o
recapeamento esteja concluído neste mês.
Após o recapeamento, será feita
uma nova pintura em toda a extensão da avenida, incluindo as sinalizações básicas, como a de vagas de
estacionamento.

Fotos: Lívia Bastos

Alameda Oscar Niemeyer recebe recapeamento
asfáltico

TRÂNSITO LOCAL
A via está sinalizada com faixas, placas de obras e um painel luminoso. Motoristas devem ficar atentos, pois as mudanças no trânsito
são indicadas pela empresa responsável pela obra, de acordo com o andamento dos trabalhos ao longo da pista.

Unidade Vila da Serra terá nova sede para
atender moradores
Com o objetivo de proporcionar mais
comodidade aos cidadãos, a Prefeitura vai
reabrir a Unidade Vila da Serra a partir da
segunda quinzena de julho. O novo espaço,
localizado no Serena Mall (Avenida Januário
Carneiro, 8.625, 4º andar, Torre 2), contará
com diversos serviços, como ITBI, IPTU, ISSQN, retirada de certidões, entre outros.
As fiscalizações tributária, de atividades
urbanas e de meio ambiente também estarão presentes, além da aprovação de projetos arquitetônicos realizada pelo Departamento de Expansão Urbana.
Ao longo do segundo semestre, a sala de
vacina, equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, equipes da Procuradoria e do Turismo, além de serviços itinerantes da Ouvidoria, também farão parte
da nova unidade.
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