
TRABALHO
QUE GERA
RESULTADOS

Audiência pública
de lançamento da revisão

do Plano Diretor será
no dia 30

Plano de Recuperação Socioeconômica
completa seis meses de implantação com
avanços em áreas como saúde, educação,
cultura e  desenvolvimento socioeconômico

18

9 a 12

7

Governo Municipal implanta
programa de coleta seletiva 16

UPA 
volta a 
atender casos
de urgências
e emergências
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Para fazer frente aos impactos da pan-
demia da Covid-19, implantamos, ainda no 
início do governo, o Plano de Recuperação 
Socioeconômica – um dos nossos primeiros 
compromissos firmados com os nova-li-
menses. De lá pra cá, percebemos que essa 
iniciativa tem se mostrado um conjunto de 
políticas públicas de resultados efetivos, 
haja vista as conquistas alcançadas na saú-
de, educação, cultura e no desenvolvimento 
socioeconômico ao longo desses seis meses.

Fomos pioneiros na nossa região ao 
promover o retorno às aulas presenciais 
na cidade com segurança. Alcançamos a 
imunização de 100% do número estimado 
da população adulta contra a Covid-19 e 
já avançamos para a aplicação da terceira 
dose em pessoas com idade a partir de 85 
anos. Além disso, abrimos leitos de CTI no 

Hospital Nossa Senhora de Lourdes e am-
pliamos os leitos clínicos para pacientes em 
tratamento contra a doença, essa medida 
também realizada no Hospital de Campa-
nha - Ceacor, no período mais crítico da 
pandemia.

 
Ofertamos ainda microcréditos para em-
presários locais poderem incrementar os 
seus negócios, o que já movimentou cerca 
de R$ 1 milhão, e possibilitamos condições 
mais vantajosas para o pagamento de im-
postos aos contribuintes. Ampliamos tam-
bém o auxílio emergencial, com um inves-

timento que chegará neste mês a cerca  de 
R$ 7 milhões em repasses diretos às pessoas 
que mais precisam; e, como se tratava de 
um plano vivo, incluímos outras medidas, 
como o aporte financeiro para as apresen-
tações de mais de 250 artistas, tão afetados 
pela pandemia.

Tudo isso mostra que, com inovação e 
diálogo, podemos buscar uma cidade cada 
vez mais integrada e fazer a diferença na 
vida das pessoas. Manteremos nossos es-
forços nesse projeto distinto, com senso de 
humanidade, para superar esse momento 
de adversidades, sobretudo para os mais 
pobres, reduzindo as desigualdades em 
busca de uma cidade mais justa e próspera 
para cada nova-limense.

Está aberto o Processo de Eleição dos 
Diretores de Escolas Municipais referente 
ao mandato 2022/2024. Podem participar 
do processo seletivo servidores efetivos da 
Secretaria Municipal de Educação, profes-
sores ou supervisores da rede municipal de 
ensino com formação na área de magistério 
(curso médio de magistério), graduados em 
Pedagogia e/ou Normal Superior e/ou Li-

cenciatura Plena em qualquer área. Pais ou 
responsáveis pelos estudantes matriculados 
nas unidades da rede municipal de ensino 
poderão votar.

Neste ano, 25 unidades de ensino inte-
gram a seleção, sendo que a Escola Ana do 
Nascimento Souza de Educação Especial e o 
Centro de Educação Infantil Maria da Con-
ceição Taveira Corrêa participam pela pri-

meira vez. Já o Centro de Educação Infantil 
Professor Cássio Magnani, as escolas mu-
nicipais Urcino do Nascimento e Emília de 
Lima de Ensino Fundamental – Anos Finais 
(Escola Municipal George Chalmers) não se-
rão contempladas pelo processo decisório 
nesta edição, devido à legislação vigente.

Iniciado o processo de eleição 
dos diretores escolares

Recuperação socioeconômica da cidade
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EDITORIAL

EDUCAÇÃO

Com inovação e diálogo, podemos 
buscar uma cidade cada vez mais 
integrada e fazer a diferença na 
vida das pessoas

Gestão Municipal

CONSULTE O EDITAL 

A formação, documentação, os crité-
rios, procedimentos e o cronograma 
devem ser consultados no Edital Se-
med 03/2021, disponível na íntegra no 
novalima.mg.gov.br.



Merenda de qualidade segue 
orientações do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar
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Os estudantes matriculados na rede 
municipal de ensino que retornaram às au-
las presenciais, desde junho deste ano, têm 
acesso a um cardápio variado, com o per-
centual de gordura, açúcar, sódio e aditivos 
químicos reduzido nas refeições escolares. 
A merenda segue a Resolução nº 6, de 8 de 
maio de 2020, em observância ao “Guia Ali-
mentar Para a População Brasileira”.

Reconhecido nacionalmente, o docu-
mento determina que, no mínimo, 30% das 
necessidades nutricionais dos estudantes 
matriculados em regime parcial na educa-
ção básica sejam supridas por duas ou três 
refeições diárias. Também deve-se privile-
giar frutas in natura, duas vezes por semana, 
e ainda três porções de hortaliças na sema-
na.

Em Nova Lima, a Prefeitura supera a in-
dicação, incluindo, no mínimo, duas frutas 
e uma hortaliça diárias na dieta estudantil, 
além de mais 23 alimentos in natura ou mi-
nimamente processados, com carboidrato 
(arroz ou macarrão, entre outros), legumi-
nosa (feijão, ervilha, grão-de-bico) e prote-
ína (ovo, frango, carne bovina ou suína).

Proposta saudável

O objetivo é minimizar o sobrepeso entre 
os estudantes, já que, segundo dados da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), mais de 
30% das crianças até 9 anos, no Brasil, estão 
acima do peso ou sofrem com a obesidade 
nessa faixa etária. Dessa forma, o cardápio 
na rede municipal é diverso e segue as nor-
mas do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE).

Experimentação na escola

Considerando que os hábitos alimenta-
res têm forte influência cultural, a equipe 
de Nutrição trabalha na construção de um 
perfil nutricional mais saudável, testando 
diversas receitas junto às coordenadoras de 
cozinha nas escolas. O alimento só é incluído 
no cardápio escolar após avaliação. 

Leguminosa de alto valor nutricional

O grão-de-bico, por exemplo, legumino-
sa riquíssima em nutrientes, foi incorporado, 
recentemente, na dieta escolar. Nesse caso, 
a orientação é servi-lo, após a oferta do leite, 
na entrada do estudante como uma espécie 
de aperitivo com aspecto crocante, tempe-
rado com azeite e especiarias, que deve ser 
acompanhado de um copo de suco natural, 
e uma fruta antes do almoço.

EDUCAÇÃO
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CARDÁPIO DO DIA: 

No dia 15 de setembro, por exemplo, 
a Prefeitura ofereceu: suco de laranja 
com cenoura + mandioca cozida com 
manteiga + banana (lanche da manhã); 
macarrão colorido - macarrão integral 
com frango/ovo mexido, cenoura, to-
mate, couve/espinafre e pimentão + 
manga (prato único + fruta); vitamina 
de mamão + ovos mexidos + maçã (lan-
che da tarde).

Portanto, os estudantes comem mais 
de uma vez por dia na escola.

Além disso, o Governo Municipal en-
trega por mês um Kit Merenda Escolar, 
composto por 23 itens alimentícios, a 
todos os alunos, tanto aos que estão 
no ensino remoto quanto àqueles que 
retornaram ao presencial.

TRABALHO RECONHECIDO 

O empenho da equipe de Nutrição foi 
reconhecido pelo Conselho Regional de 
Nutrição (CRN9), por meio do concurso 
com o tema “Experiências Exitosas de 
Nutricionistas no âmbito do PNAE”. Pro-
fissionais de todo o estado inscreveram 

iniciativas bem-sucedidas na área, sendo 
que os 12 melhores projetos receberam 
menção honrosa, entre elas as nutricio-
nistas: Naiara Abrantes (2º lugar), Diana 
Marques (4º lugar) e Tatiane de Oliveira 
(8º lugar), representantes da Secretaria 
Municipal de Educação no certame.



“O curso de operador de guindaste 
veio para aprimorar os meus 
conhecimentos e me ajudar a abrir 
novas oportunidades de trabalho; 
porque lugar de mulher é onde ela 
quiser. Acredito que vamos vencer as 
barreiras e estar sempre crescendo e 
buscando novas oportunidades”

O Carreiras, programa criado para auxi-
liar os nova-limenses nas diversas fases da 
carreira com a oferta de cursos de qualifica-
ção e formação profissional, foi apresentado 
para líderes e representantes comunitários 
ou de associações de bairros, no início des-
te mês, no auditório do clube da Associação 
Comercial e Empresarial de Nova Lima. O 
objetivo foi estabelecer vínculos para criar 
uma rede de disseminação das atividades e, 

assim, incentivar os nova-limenses a busca-
rem os serviços e cursos gratuitos ofereci-
dos pela Prefeitura.

A primeira etapa do Carreiras Profissões 
foi concluída no final do mês de agosto. No 
total, 64 pessoas receberam certificados de 
conclusão de cursos oferecidos pelo pro-
grama. São pessoas com idade entre 16 e 59 
anos, e que buscam se qualificar para enga-
jar ou mudar de profissão.

A versão itinerante dos serviços do Ban-
co de Talentos, da Sala do Empreendedor e 
do programa Carreiras está a todo vapor. 
Honório Bicalho e Bela Fama já receberam 
os serviços, com cerca de 240 moradores 
atendidas. O formato itinerante facilita o 
acesso a cadastramento para vagas de em-
prego, elaboração de currículos com a ajuda 
de psicólogos, orientação profissional, além 
de encaminhamento para processo seletivo. 

Além disso, são disponibilizados cursos 
profissionalizantes e de capacitação e aten-
dimentos sobre microempreendedor indivi-
dual.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

Programa Carreiras é apresentado para 
líderes comunitários e entrega primeiros 
certificados de conclusão de cursos

Mais oportunidades de emprego 
e cursos com ação itinerante nos bairros

“Eu estava desempregada há quatro 
meses e hoje estou empregada por meio 
da ação da Prefeitura que esteve em 
Honório Bicalho”

Luciana da Fé Nogueira Gama Leão,  
motorista e moradora do Jardim Canadá

Bárbara Aparecida Barbosa,  
copeira e moradora de Honório Bicalho

Acompanhe pelos canais 
oficiais da Prefeitura a 
disponibilidade de novas fases 
do programa. Acesse novalima.
mg.gov.br e saiba mais sobre o 
programa Carreiras

Números das ações 
itinerantes:

240

150

90

atendimentos no total

em Honório Bicalho

no Bela Fama
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No dia 27 de agosto, o Governo Municipal 
entregou à população mais um importan-
te equipamento para fortalecer a proteção 
social básica da Assistência Social em Nova 
Lima. O novo Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) Norte, localizado na Rua 

Tamandaré, 458, no Bairro Cabeceiras, será 
referência para cerca de 2.500 famílias que 
residem em mais de 40 bairros da região.

Com a entrega da nova unidade, aberta 
a partir da realização de um estudo técnico, 
foi feita uma nova divisão, sendo passada 

parte dos bairros que eram referenciados 
no Cras Centro para o Norte, para melho-
ria dos programas, projetos e serviços nos 
dois territórios. A lista de bairros que serão 
atendidos pelo Cras Norte está disponível no 
novalima.mg.gov.br.

Com o objetivo de avaliar a política de 
Assistência Social e elaborar o planejamento 
da área para os próximos anos no município, 
a Prefeitura de Nova Lima realizou, nos dias 
27 e 28 de agosto, com transmissão ao vivo 
pelo YouTube, mais uma edição da Confe-
rência Municipal da Assistência Social, que 
trouxe como tema “Assistência Social: direi-
to do povo e dever do estado, com financia-
mento público, para enfrentar as desigual-
dades e garantir proteção social”.

Durante o evento foram deliberadas as 
dez prioridades para a área, que consta-
rão no Plano Municipal de Assistência So-
cial 2022-2025. Além da realização de pa-
lestras e de painéis temáticos de debates, 
houve também a eleição dos delegados que 
representarão Nova Lima na Conferência 
Regional Metropolitana e dos novos conse-

5

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cerca de 2.500 famílias beneficiadas 
com o novo Cras no Bairro Cabeceiras

IX Conferência Municipal da Assistência 
Social de Nova Lima ocorreu em agosto

100% de cobertura na proteção social básica
O município possui 100% de cobertura 

na proteção social básica e, agora, passa a 
contar com cinco unidades do Cras, além 
de três equipes volantes, nos bairros Galo, 

Mingu e Água Limpa. Os Cras têm como 
objetivo prevenir a ocorrência de situa-
ções de vulnerabilidade e riscos sociais 
nos territórios, por meio do desenvolvi-

mento de potencialidades e aquisições, 
do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, além da ampliação do aces-
so aos direitos de cidadania.

“É um equipamento fundamental 
para encurtar o acesso aos direitos 
sociais das famílias em situação de 
vulnerabilidade e em risco social da 
região. Agradecemos ao Governo 
Municipal pela sensibilidade e pelo 
trabalho que tem sido feito aqui”

Gilberto de Souza,  
presidente da Associação Comunitária 
do Bairro Cabeceiras

lheiros que integrarão o Conselho Municipal 
de Assistência Social de Nova Lima (CMAS) 
de setembro de 2021 a setembro de 2023. A 
conferência contou com a palestra magna 

da ex-ministra do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Márcia Helena Carvalho 
Lopes.
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Agentes comunitários de saúde 
aproximam a população do poder público

SAÚDE

“O ACS é alguém em quem as pessoas 
adquirem confiança e com quem criam 
vínculos. A gente se apega às famílias, 
cria amizades, se emociona. Isso 
naturalmente acaba tornando o serviço 
do SUS humanizado, que é exatamente 
um dos princípios de atendimento, o 
acolhimento”

“Estou muito satisfeita com o 
atendimento do posto e da minha ACS, 
que é a Izabela. Eu estive um tempo 
sem procurar a UBS e foi ela quem me 
convenceu a retomar os atendimentos. 
Ela sempre tira minhas dúvidas e me 
ajuda com minhas consultas. Nós 
conversamos muito e ela está sempre 
disponível para ajudar”

Izabela da Silva de Souza Marinas, 
ACS há dez anos na UBS RetiroMarinete de Fátima Resende, 

moradora do Bairro Retiro

Por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a população consegue acessar diver-
sos serviços de saúde gratuitos, como con-
sultas, cirurgias, exames, dentre outros. A 
porta de entrada para esses atendimentos 
são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
que possuem equipes de saúde da família.

Grande parte do sucesso desse sistema 
se deve à existência dos agentes comunitá-
rios de saúde (ACSs), que realizam um im-
portante trabalho, conectando as demandas 
da população ao poder público e também 
levando as informações e serviços de saúde 
até a casa das pessoas.

Os ACSs são pessoas residentes na co-
munidade que, após aprovação em processo 
seletivo, desenvolvem atividades de preven-
ção de doenças e promoção da saúde, por 
meio de ações educativas individuais e co-
letivas, nos domicílios e na comunidade, sob 
supervisão dos enfermeiros. 

Entenda o papel desempenhado 
pelo ACS

Além de todas as orientações repassadas 
às famílias, o cadastro realizado pelo ACS é a 
base para a formulação das políticas de saú-
de do município. A quantidade de unidades 
de saúde, o número de profissionais, o re-
passe de vacinas pelo Ministério da Saúde, 
a compra de serviços e exames, tudo é feito 
com base nos dados coletados pelos agentes 
de saúde. 

Com os cadastros, é possível identificar 
a quantidade de pessoas e famílias, o nú-
mero de hipertensos, diabéticos, crianças, 
gestantes, pessoas com deficiência e outras 
informações que permitem o diagnóstico 
demográfico, social, cultural, ambiental, epi-
demiológico e sanitário do território.

Você conhece o seu ACS? 
De acordo com as diretrizes do SUS, 

um município é dividido em várias áre-
as, cada uma sendo responsabilidade de 
uma UBS. Essas áreas são formadas por 

pequenos territórios, as chamadas micro-
áreas. Todas as famílias residentes na mi-
croárea são assistidas e visitadas por um 
ACS. Caso você ainda não conheça o seu 

ACS, acesse novalima.mg.gov.br e preen-
cha os dados solicitados. A partir disso, a 
equipe da sua UBS entrará em contato.

Atualmente, existem 21 UBSs, 
25 equipes de saúde da família, 
duas equipes de Atenção 
Primária e 140 agentes 
comunitários de saúde em 
Nova Lima

• Realizar o cadastro da população e iden-
tificar os principais problemas de saúde 
do território;
• Fornecer informações sobre os serviços 
de saúde prestados e como acessá-los; 
• Acolher a demanda dos usuários e levar 
respostas a essas solicitações; 
• Auxiliar os pacientes com seus cuidados 
de saúde, como organização das medi-
cações, comunicação de agendamentos 
de consultas e exames, orientações de 
cuidado a recém-nascidos, auxílio na 
amamentação, entre outros; 

• Identificar famílias vulneráveis que 
necessitam de maior atenção do poder 
público; 
• Orientar sobre sintomas, riscos e agen-
tes transmissores de doenças e medidas 
de prevenção individual e coletiva; 
• Identificar casos suspeitos de doenças 
e agravos, além de encaminhá-los para a 
unidade de saúde;
• Participar das atividades nas UBSs, 
como reuniões de equipe e grupos de 
educação em saúde e promoção da quali-
dade de vida.

Por meio da visita mensal feita às famílias, o ACS deve:
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Atendimentos de urgências e
emergências são retomados na UPA

Governo Municipal abrirá ponto 
de apoio à saúde no Bairro Boa Vista

SAÚDE

Desde o dia 8 de setembro, a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), localizada no 
Bairro Oswaldo Barbosa Pena II, retomou 
os atendimentos aos casos de urgência e 
emergência clínicos adultos, tais como for-
te dor no peito, vômito constante, pressão e 
febre muito altas, entre outros.

Com o retorno, o Hospital de Campanha 
– Ceacor voltou a ser um anexo da UPA, com 
entrada e recepção separadas, para garantir 
a segurança de todos.

A decisão foi avaliada pelo Comitê de 
Combate à Covid-19 do município, conside-
rando a diminuição da demanda por inter-
nações no Ceacor nas últimas semanas. 

No dia 24 de agosto, representantes da 
equipe da Atenção Primária da Prefeitura 
realizaram uma reunião com moradores do 
Boa Vista para alinhar o retorno do ponto de 
apoio à saúde que havia no bairro e foi fe-
chado em 2017. Desde o início do ano, a Ges-
tão Municipal já vinha se reunindo com lide-
ranças locais para dialogar e avaliar a melhor 
decisão para a volta da estrutura, cujo ende-
reço ainda está sendo definido.

O ponto de apoio é uma forma de apro-
ximar bairros mais distantes dos serviços 
ofertados na sua Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de referência, oferecendo desde agen-
damento de consultas, aferição da pressão 
e realização de curativos, dentre outros, até 
atendimentos com diversos profissionais de 
saúde, reduzindo a necessidade de deslo-
camento dos moradores para outra região, 
como é o caso do Bairro Boa Vista, cuja re-
ferência atual é a UBS Retiro.

Crianças de até 12 anos, que necessitarem de atendimento 
de urgência e emergência, permanecerão no PA infantil do 
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, já que a UPA atende 
exclusivamente pacientes com idade a partir de 13 anos.

Comunicado

A Prefeitura de Nova Lima faz saber à 
população que, desde 9 de setembro 
de 2021, o estabelecimento farmacêu-
tico 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.

Empresa: Drogaria Lucena Lucena Eireli
CNPJ: 21.206.040/0005-98
Av. Toronto, 1.378, Jardim Canadá/Nova Lima
CADASTRO: 003/2021
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Município prossegue 
com ações de fiscalização 

na Onda Verde

Nova Lima aderiu, no dia 23 de agos-
to, aos protocolos sanitários e demais 
regulamentos estabelecidos na Onda 
Verde do programa Minas Consciente, 
do governo estadual. Mesmo diante das 
mudanças, a Prefeitura continua com a 
fiscalização para que os estabelecimen-
tos cumpram as determinações esta-
belecidas.

Do dia 23 de agosto ao final de se-
mana do dia 12 de setembro, foram 225 
ações. A Guarda Civil Municipal regis-
trou 59 ocorrências, sendo 37 fiscaliza-
ções em estabelecimentos e 22 do gru-
pamento ambiental.

Já a Divisão de Fiscalização de Ati-
vidades Urbanas registrou 59 esta-
belecimentos vistoriados, com nove 
autuações ou notificações. A Vigilân-
cia Sanitária, por sua vez, realizou 107 
ações, sendo 64 vistorias e renovações, 
36 processos de licenciamentos e sete 
denúncias atendidas.

Campanha de Vacinação Antirrábica 
vai até o dia 25 de setembro

Prefeitura se reúne com produtores 
de eventos de Nova Lima 

SAÚDE

FISCALIZ AÇÃO

A Prefeitura realiza, até o dia 25 de se-
tembro, em todas as regiões da cidade, a 
campanha de vacinação gratuita para imu-
nizar cães e gatos contra a raiva, uma in-
fecção viral aguda incurável, que pode ser 
transmitida para os seres humanos por meio 
da saliva de animais infectados.

O vírus ataca o sistema nervoso central, 
causando inflamação no cérebro, que pode 
evoluir de forma rápida, levando à morte. 
Somente a vacina pode prevenir o contágio 
e transmissão da doença entre animais e se-
res humanos. É recomendado que a primeira 
dose da vacina antirrábica para cães e gatos 
seja administrada a partir de três meses de 
vida, com reforço anual.

Mais informações, além do cronograma 
completo com locais, datas e horários, estão 
disponíveis no novalima.mg.gov.br.

O Governo Municipal se reuniu, no dia 9, 
com os produtores de eventos das casas de 
shows de diferentes regiões da cidade. O ob-
jetivo do encontro foi reiterar a necessidade 
de respeito à legislação vigente e discutir so-
luções diante das constantes reclamações 
dos moradores do entorno desses estabele-
cimentos, na tentativa de reduzir os impac-
tos. 

O encontro também serviu para estrei-

tar o diálogo com a categoria, de modo que 
as reclamações possam ser resolvidas com 
mais eficiência e rapidez. Foram apresenta-
dos ainda investimentos realizados pelos or-
ganizadores nas estruturas para poder aten-
der o público com segurança e também não 
incomodar as residências situadas próximas 
aos locais dos eventos.

A Prefeitura tem realizado fiscalizações 
constantes e intensificará as ações.
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PL ANO DE RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Conjunto de políticas públicas se 
consolida como o maior dos últimos anos

Volta às aulas com segurança 
para a comunidade escolar

Implantado em 15 de março deste ano, o 
Plano de Recuperação Socioeconômica con-
templa uma série de estratégias, programas 
e projetos considerados de caráter emer-
gencial, em diferentes áreas: saúde, educa-
ção, cultura e desenvolvimento socioeconô-

mico.
Tudo isso para fazer frente aos impactos 

da pandemia da Covid-19, que já dura mais 
de um ano e seis meses e provocou trans-
tornos significativos na vida das pessoas. 
Com seus primeiros seis meses de funcio-

namento, o plano já coleciona resultados 
importantes, comprovando a necessidade 
deste conjunto de políticas públicas inédito e 
abrangente para superar um dos momentos 
mais desafiadores da história.

No final de abril, o Governo Municipal 
decidiu, em conjunto com o Comitê de En-
frentamento da Covid-19, pelo retorno das 
aulas presenciais em Nova Lima. Para isso, 
foi colocado em prática um protocolo que 
estabeleceu uma série de critérios para ga-
rantir a segurança da comunidade escolar: 
aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual (EPIs), aferição de temperatura no 
acesso às unidades de ensino, sinalização 
completa das escolas, distribuição de car-

tilhas, uso obrigatório de máscaras, dentre 
outros. Também foi iniciada a entrega de 
notebooks para professores da rede.

Outra medida implantada foi a adoção 
do ensino híbrido, permitindo que parte dos 
estudantes permanecessem em casa, en-
quanto outros alunos retornaram ao ensino 
presencial. A volta foi organizada para ocor-
rer de maneira escalonada, de acordo com 
as faixas etárias.

“O retorno das aulas presenciais é 
muito importante para a Sophia. Noto 
que ela está entusiasmada e se dedica 
mais na realização das atividades em 
sala. Considero esse retorno necessário, 
assim como a adoção dos protocolos 
sanitários, vacinação estendida 
e empenho da direção escolar na 
aplicação dessas medidas. Sei que é um 
contexto distinto, porém na idade dela 
faz toda diferença o convívio escolar. 
Além disso, há toda uma didática e 
dinâmica do educador na sala de aula, 
o que contribui para a aprendizagem. 
Por mais que os pais ensinem em casa, 
nada se compara nem substitui a figura 
do professor”
Natália Magalhães, 
mãe da estudante Sophia

2.178 estudantes 

R$ 7 milhões

já retornaram ao ensino 
presencial nas escolas 
e creches municipais

investidos no Kit Merenda 
Escolar, que neste ano passou 

a ser distribuído para cada 
aluno da rede municipal, 

totalizando 69 mil entregas

RETORNO OPCIONAL  
A volta às aulas presenciais é uma 
decisão facultativa da família, já que 
a rede municipal também mantém o 
ensino remoto. De acordo com a Onda 
Verde  do Plano Minas Consciente, do 
governo estadual, a capacidade atual 
das salas é de 50%.
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PL ANO DE RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA

“A vacinação é a forma mais 
eficaz de frear a contaminação e o 
surgimento de novas variantes do 
coronavírus. Apenas a imunização 
em massa protege todas as pessoas 
da comunidade e diminui o risco de 
contágio. O serviço em Nova Lima 
andou mais rápido do que eu pensei. 
Eu me senti muito emocionada, pois 
não esperava que iria vacinar este  
ano. É uma sensação de alívio, que 
estamos conseguindo lutar contra o 
vírus”
Ana Júlia Turchete, 
moradora do Bairro Cabeceiras

Mais de 100% da população adulta estimada já
recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Considerada uma das mais importantes 
estratégias para conter a pandemia da Co-
vid-19, a campanha de vacinação, em Nova 
Lima, alcançou a população adulta estimada 
no dia 20 de agosto, quando foram imuni-
zadas com a primeira dose as pessoas de 18 
anos. Mesmo com os desafios, a Prefeitu-
ra se estruturou para aplicar as vacinas tão 
logo chegassem.

Além da realização de 21 drive-thrus com 
o objetivo de imunizar em um único dia o 
maior número de pessoas e evitar aglome-
rações nas unidades, as diversas ações de 
repescagem nas UBSs e na Policlínica Muni-
cipal têm contemplado aquelas pessoas que 
fazem parte dos públicos já chamados e, por 
algum motivo, ainda não foram imunizadas.

Busca ativa

Além disso, as buscas ativas feitas pelos 
agentes comunitários de saúde (ACSs) têm 
reforçado a importância das pessoas que já 
podem receber a segunda dose procurarem 
os locais estabelecidos. Atualmente, a cida-
de está imunizando com a terceira dose os 
idosos com idade a partir de 85 anos.

Mais de 50% da população 
adulta estimada de Nova 
Lima já completou o esquema 
vacinal

78.416 pessoas 

39.367 pessoas 

117.783 doses

21 drive-thrus 

já receberam a primeira dose, 
o equivalente a 82% da

população total estimada

já completaram o esquema 
vacinal, com a segunda 

dose ou dose única, o que 
representa 53% da população 

adulta estimada e 41% da 
população total

foram aplicadas na cidade 
até o momento

de vacinação foram 
realizados na cidade

*dados atualizados em 16 de setembro

Investimento de 
R$ 6,3 milhões 
na ampliação 
de leitos de CTI 
e clínicos
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“Este valor entrou na minha empresa em um momento 
que já estava sem fôlego. Quando Deus abriu essa 
porta foi um milagre que eu vivi. E foi tudo muito rápido, 
a aprovação do crédito, o atendimento Sicoob e a 
assessoria do Sebrae. Foram parcerias perfeitas. Um 
remédio, um alívio, um bálsamo. Além de dar motivação 
pra gente seguir adiante”

Rosete Faria Santos Barbosa, 
proprietária da empresa Porto da Piscina

Mais de 100% da população adulta estimada já
recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Condições facilitadas para 
o pagamento de taxas e 
impostos

Cerca de R$ 1 milhão 
concedido em microcréditos 
para empresários

Investimento de 
R$ 6,3 milhões 
na ampliação 
de leitos de CTI 
e clínicos

O Plano de Recuperação Socioeconômi-
ca também ofereceu melhores condições 
para o acerto de taxas e impostos munici-
pais, a partir da organização do calendário 
de pagamentos, impedindo a sobreposição 
de tributos pagos no mesmo mês. A Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento (TFF), tarifa 

paga para a emissão de alvará, pôde ser par-
celada em até três vezes.

Já o Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU) também foi revisado, e o desconto 
para o pagamento à vista passou de 3% no 
ano passado para 5% em 2021.

Em parceria com a Caixa Econômica Fe-
deral e o Sistema de Cooperativas de Cré-
dito do Brasil (Sicoob), o Governo Municipal 
viabilizou duas linhas de crédito voltadas 
para empreendedores, microempreendedo-
res individuais e empresas de pequeno por-

te, com negócios no município. Aproximada-
mente R$ 1 milhão já foram concedidos por 
meio dessa iniciativa que visa oferecer con-
dições para que os interessados possam se 
estruturar e recuperar as condições para se 
manterem em plena atividade.

O Governo Municipal garantiu a abertura de 
oito leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) re-
ferência em Covid-19 para o município e outros 
dez clínicos no Hospital Nossa Senhora de Lour-
des. Cerca de R$ 6,3 milhões já foram investidos 
nos serviços que começaram a funcionar em mar-
ço deste ano.

No Hospital de Campanha – Ceacor, o número 
de leitos também chegou a ser ampliado em 33% 
durante o período mais crítico da pandemia.
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Mais de R$ 7 milhões investidos 
no auxílio emergencial contemplam 
cerca de 3 mil famílias

Cerca de R$ 530 mil na área cultural 

PL ANO DE RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Outra ação importante do plano foi a 
ampliação da oferta do auxílio emergencial, 
pago a aproximadamente 3 mil famílias e in-
divíduos em situação de vunerabilidade so-
cial, no valor de R$ 400,00, durante seis me-
ses – antes eram três parcelas de R$ 200,00. 
O investimento da Prefeitura superou os 
R$ 7 milhões injetados na economia local, 
pois o benefício foi entregue por meio de um 
cartão, aceito em estabelecimentos da rede 
credenciada da cidade que ofertam produ-
tos essenciais.

Por se tratar de um plano vivo, outras 
ações se somaram ao conjunto de políticas 
públicas. No início do segundo semestre, a 
Prefeitura realizou importantes ações na 
cultura, uma área muito afetada pela pan-
demia. Cerca de R$ 530 mil foram investidos 
em duas ações.

O Viva Arte Festival concedeu aporte 
financeiro para as apresentações de mais 
de 250 artistas. Foram 43 dias de lives e 90 
atrações, com mais de 80 mil visualizações 
no canal da Prefeitura no YouTube.

Outra iniciativa inédita foi o Prêmio de 
Cultura Popular (ver mais na página 13).

“O auxílio emergencial veio no 
momento mais importante, pois estou 
desempregada há quase dois anos e 
tenho um irmão que está com leucemia, 
morando comigo e com meu marido. 
Esse cartão tem me ajudado muito, 
graças a Deus. Se não fosse isso, não sei 
o que faríamos”

“O Viva Arte Festival foi 
superimportante para a classe artística 
porque ficamos muito tempo parados. 
Dava um vazio no peito por não poder 
atuar na nossa área. O projeto também 
serviu pra gente não desistir do que ama 
e quer fazer. Foi tudo muito especial. 
Sensacional! Não tenho nem palavras 
para agradecer esse trabalho da equipe 
da Prefeitura”

Maria Aparecida da Silva, 
moradora do Bairro Retiro

Juliana Blom, 
artista e moradora do Campo do Pires
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Projetos recebem Prêmio de Cultura 
Popular no Teatro Municipal

8ª Jornada do Patrimônio Cultural

Dia da 
Independência 
é celebrado com 
hasteamento de 
bandeiras

CULT URA

Valorizar projetos que contribuem para a formação da identida-
de cultural e social de Nova Lima é o objetivo do Prêmio da Cultura 
Popular. Realizada pela Prefeitura no Teatro Municipal, no último dia 
15, a entrega do prêmio foi destinada às instituições que se inscre-
veram e atenderam a todos os requisitos do edital publicado em ju-
nho. No total, a iniciativa representou um investimento de R$ 240 
mil, distribuindo R$ 20 mil para cada projeto.

No total, 12 instituições e mestres que se credenciaram no edital 
serão premiados: Cavalhada de São Jorge, Cavalhada de São José 
Operário, Centro Espírita Pai Benedito de Aruanda, Corporação 
Musical Sagrado Coração de Jesus, Corporação Musical União Ope-
rária, Nayara Caroline Dias Horta (Clube do Cavalo), Grupo Atrás do 
Pano, Grupo de Quadrilha Pé Roxo, Grupo de Quadrilha São Jururu, 
Joga Idalina, Ítalo Alessio Joaquim Júnior (Popeye Team Capoeira) e 
Sambuteko.

Entre os dias 17 de agosto e 8 de setem-
bro, Nova Lima participou da 8ª Jornada 
do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, 
em comemoração ao Dia do Patrimônio 
Cultural (17/8), ao cinquentenário do Ins-
tituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico (Iepha) e aos 25 anos do ICMS 
Patrimônio Cultural. Com o tema “Cami-
nhos do Patrimônio: contemporaneida-
de e novos horizontes”, a jornada propõe 
ações educativas e de difusão do patrimô-
nio cultural.

Em Nova Lima, foram realizadas li-
ves com importantes personalidades da 
cultura popular: cavalhadas, guardas de 
congado e grupos de quadrilha foram con-
vidados. As lives estão disponíveis no Ins-
tagram @culturanovalima.

Na manhã do dia 7 de setembro, o Governo Munici-
pal realizou a solenidade de hasteamento das bandeiras 
do Brasil, de Minas Gerais e Nova Lima, para comemorar 
os 199 anos de independência do país. Autoridades lo-
cais participaram da homenagem, que foi transmitida ao 
vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube, mas não con-
tou com o tradicional desfile cívico nem com a presença 
de público, devido à pandemia da Covid-19.

“A gente fica muito feliz e honrado por receber essa premiação. 
É o início de um reconhecimento de um trabalho cultural, artístico 
e de ancestralidade que fazemos. O coletivo traz todas essas 
habilidades, e o prêmio nos dá fôlego para continuar promovendo 
cada vez mais ações”

Janaína Lírio (à esquerda), 
mãe pequena da Associação Centro Espírita Pai Benedito de Aruanda, 
contemplada com o Prêmio de Cultura Popular
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T URISMO

Lei Pró-artesão auxilia 
empreendedores do município

Queca será apresentada em Congresso 
Luso-brasileiro de História da Alimentação

A Lei Pró-artesão tem fomentado a pro-
dução artesanal em Nova Lima, oferecendo 
mecanismos para formalização, geração de 
renda e autonomia financeira para os pro-
dutores locais. Com ela, quem tem interesse 
em formalizar seu negócio conta com o au-

xílio de profissionais compostos por uma co-
missão técnica da Prefeitura, criada por lei.

O objetivo da comissão formada por re-
presentantes de diversas áreas como fa-
zenda, vigilância sanitária, desenvolvimento 
econômico e turismo, é orientar e propor 

adequações que auxiliem no processo de 
instalação das empresas. A Lei Pró-arte-
são foi uma das grandes responsáveis, por 
exemplo, pelo crescimento do setor cerve-
jeiro artesanal do município.

O trabalho “Diásporas do Ouro: Nova Lima, a presença 
inglesa e a queca” foi aceito neste mês pela banca organi-
zadora e será apresentado no VII Colóquio Diaita Luso-bra-
sileiro de História da Alimentação. A Prefeitura será repre-
sentada pela historiadora Aléxia Freitas e pelo gastrônomo 
Gustavo Vianna.

O encontro, que será realizado entre os dias 20 e 22 de 
outubro, contará com a presença de grandes nomes inter-
nacionais, como os professores Carmem Soares da Uni-
versidade de Coimbra e Jésus Contreras da Universitát de 
Barcelona. O objetivo é discutir a relação entre a cidade e 
a alimentação, em perspectiva histórico-cultural de for-
ma transdisciplinar. Parte-se do pressuposto de que o lo-
cal constrói culturas em torno da comida e de suas diversas 
práticas de fazer alimento e de comer.

“Essa lei nos permitiu acelerar a 
formalização do negócio, que até então 
era hobby dos sócios, criando condições 
para transformá-lo em uma empresa 
de fato. Hoje contamos com mais de 50 
colaboradores diretos, o que contribui 
para o crescimento do mercado mineiro, 
do Brasil e que tem levado o nome e a 
excelência da produção cervejeira nova-
limense inclusive para o exterior”

Lucas Godinho, 
sócio da Cervejaria Capapreta

Queca

A queca é patrimônio imaterial da cidade e tem o nome 
derivado de “christmas cake”, o bolo de Natal inglês. A 
receita, que acompanhou a vinda dos britânicos para 
a antiga Congonhas do Sabará, atual Nova Lima, inclui 
frutas cristalizadas, nozes, castanhas, passas, cerejas, 
ameixas, mas cada família produtora de queca guarda 
um segredo na receita.
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ESPORTE

Inscrições

Abertas as inscrições para o Bolsa Atleta

Começa a Copa Nova Lima de Futsal 
com mais de 2.000 atletas

Cidade terá 
escolinhas de 
futsal e futebol 
feminino

A Prefeitura disponibilizará a concessão 
de bolsa para atletas e paratletas de alto 
rendimento do município, que participem de 
competições esportivas comprovadas por 
entidades oficiais. O valor varia entre R$ 200 
e R$ 1.000 por mês, no período de 12 meses, 

e as inscrições vão até 29 de outubro.
Podem participar do programa nova-li-

menses federados, em treinamento e pre-
paração para competições que se desta-
caram, comprovadamente, em torneios e 
provas oficiais de sua modalidade. O projeto 

O Governo Municipal deu início à Copa Nova 
Lima de Futsal – Troféu Euler Balangá no último 
dia 11. Cerca de 2.000 atletas e 166 membros de 
comissão técnica, distribuídos em 120 equipes, 
participam das disputas de 11 categorias. As par-
tidas são realizadas nos poliesportivos e ginásios 
do Jardim Canadá, Olaria, José de Almeida e Ca-
beceiras.

A Prefeitura realizou um criterioso protocolo 
da competição para garantir a segurança dos en-
volvidos diante da pandemia da Covid-19. Entre 
as medidas estão o uso obrigatório de máscaras, 
exceto durante o aquecimento e quando os atle-
tas estiverem atuando; o porte de garrafinhas de 
água individuais e a não utilização dos vestiários.

A previsão é de que a competição seja dispu-
tada até o dia 20 de novembro, com transmissão 
de diversos jogos no canal do YouTube Prefeitura 
de Nova Lima Oficial.

A Prefeitura oferece um total de 150 va-
gas para crianças e adolescentes, entre 7 e 
17 anos, para escolinhas de futsal e futebol 
feminino. As aulas ocorrerão na quadra do 
Olaria e, a cada 15 dias, na Arena Indepen-
dência, em Belo Horizonte. As atletas rece-
berão todo o material necessário para a prá-
tica esportiva, como meião, camisa, short e 

tênis.
Os cadastros para as últimas vagas ainda 

podem ser feitos. Para se inscrever é neces-
sário apresentar declaração de escolaridade, 
cópia da identidade da aluna e do responsá-
vel, além da cópia do comprovante de resi-
dência. Mais informações: (31) 3541-4328.

A inscrição, com a entrega de docu-
mentação, deverá ser feita na Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer – 
Rua Melo Viana, 174, Centro –, entre os 
dias 8 e 29 de setembro, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 17h. A categoria Bolsa 
Atleta Seleção Municipal terá seu pe-
ríodo de encerramento estendido até 
30 de novembro de 2021.
O edital completo pode ser acessado 
em novalima.mg.gov.br.

tem como objetivo dar apoio financeiro para 
atletas e paratletas no custeio dos treina-
mentos e demais despesas que possam aju-
dar a melhorar seu desempenho, auxiliando 
para que a carreira esportiva não seja um 
peso no seu orçamento familiar.
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MEIO AMBIENTE

Governo Municipal implanta 
coleta seletiva na cidade

Prefeitura realiza consulta pública para 
revitalização do Rego dos Carrapatos

A Prefeitura implantou, no dia 31 de 
agosto, um programa de coleta seletiva, que 
destinará os resíduos para a Cooperativa de 
Catadores de Papel e Material Reciclável de 
Nova Lima. O evento foi realizado na quadra 
poliesportiva, em Honório Bicalho. No último 
dia 2, a iniciativa foi apresentada no Bairro 
Oswaldo Barbosa Pena II. Inicialmente, cerca 
de 20 localidades serão contempladas.

O programa tem como objetivos a redu-
ção de resíduos da coleta convencional de 
lixo, geração de renda para a cooperativa e 
economia aos cofres públicos a partir da di-
minuição da quantidade de lixo da cidade, 
além de conscientização da população sobre 
o assunto.

 

Separação do lixo

A separação do lixo deve ser feita em 
resíduos recicláveis (papel, vidro, metal e 
plástico) e não recicláveis (lixo de banheiro e 
resto de alimentos). Os resíduos recicláveis 
devem ser disponibilizados limpos. O horário 
de coleta será diferente da programação do 
caminhão de lixo comum.

A Administração Municipal realiza uma 
consulta pública com os usuários do Parque 
Natural Municipal Rego dos Carrapatos, até 
o final do mês, com o intuito de traçar o per-
fil dos visitantes e, em seguida, revitalizar o 
local.

A pesquisa pode ser respondida de ma-
neira on-line pelo Google Forms ou também 
presencialmente na entrada do parque.  Essa 
consulta promove o diálogo entre o poder 
público e a população, já que se trata de uma 
oportunidade para apontar melhorias que 
sejam consideradas necessárias.

Cartão postal de Nova Lima

Criado em 4 de junho de 2000, o parque 
possui uma área com cerca de 34 hectares, 
com formato linear, contando com uma tri-
lha que margeia cursos d’água. Inserido no 
Bioma Mata Atlântica, há uma rica biodi-
versidade no local, sendo um dos principais 
pontos de atividade física e lazer de Nova 
Lima.

Cronograma de atendimento 
da coleta seletiva:

• segunda-feira: Vila Del Rey, Vila Alpi-
na e Estância Del Rey (manhã)
• terça-feira: Quintas do Sol e Vale 
dos Cristais (manhã) e Honório Bica-
lho (tarde)
• quarta-feira: Ville de Montagne, Re-
sidencial Sul, Vale das Araras, Le Cot-
tage (manhã) e Vila do Ouro (tarde)
• quinta-feira: Vila Del Rey, Estância 
Serrana, Bosque da Ribeira, Vila Verde 
(manhã) e Oswaldo Barbosa Pena I e 
Oswaldo Barbosa Pena II (tarde)
• sexta-feira: Ouro Velho e Vale dos 
Cristais (manhã)
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OUVIDORIA

Aplicativo eOuve já é o 
canal de comunicação 
mais utilizado na 
Ouvidoria

No mês de lançamento, o apli-
cativo eOuve já se tornou o prin-
cipal canal de comunicação do 
cidadão com a Ouvidoria Geral do 
Município. Em agosto, 42,1% das 
manifestações recebidas foram 
abertas pelo APP, seguidas de 37,4% 
por telefone, 19% por e-mail e 1,5% 
presencialmente. Além de ser fácil 
de usar e ocupar pouca memória 
no celular, o usuário pode avaliar o 
atendimento após a conclusão da 
manifestação.

Aos 72 anos, Milton Damásio esbanja 
vontade de viver e uma sede insaciável pelo 
conhecimento. Nascido em Nova Lima, atu-
almente morador do Bairro Vila Madeira, ele 
é servidor público municipal aposentado, 
mas segue aproveitando sua força e ener-
gia ao máximo. Tem como filosofia algo que 
coloca em prática diariamente: viver é um 
constante aprendizado e aquisição de novos 
saberes para ajudar o próximo.

Um dos principais nomes da militância 
negra da cidade, participou ativamente da 
implantação do Programa de Promoção da 
Igualdade Racial da Prefeitura e já represen-
tou o município em diversos eventos e ações 
voltadas à causa. Aos 55 anos, concluiu o en-
sino médio e, ao 62, resolveu cursar Gestão 
Pública. A partir daí, não parou mais: estudou 
Recursos Humanos e Meio Ambiente e ainda 
realizou duas pós-graduações, em História e 
Cultura Afro-brasileira e em Psicopedago-
gia. “Eu acreditei que, mesmo com mais de 
60 anos, eu poderia me estruturar melhor. 
Em todos os cursos que fiz, meu objetivo 
principal não foi trabalhar naquela área, mas 
aprender. Estudei com foco em aprender 
para aplicar todo o meu conhecimento de-
fendendo a causa que acredito, para ter con-
dições de lutar com conhecimento em prol 
do movimento negro”, conta com orgulho.

Além do foco nos estudos, Milton tam-
bém se dedica como artista, produzindo pin-
turas com símbolos africanos em tecidos, 
atividade que, como diz, realiza por prazer e 
satisfação. A mensagem que deixa é de amor 
à vida e de valorização. “A gente precisa se 
valorizar e acreditar no nosso potencial. Eu 
poderia ficar em casa, atoa, esperando che-
gar a hora de dormir, mas isso é muito pouco 
para o ser humano. Eu tenho energia, vonta-
de, tenho sonhos e, enquanto eu puder, vou 
batalhar para realizá-los”, afirma.

Coluna do
Nova-limense

Milton Damásio:
a melhor idade é agora!

Baixe o aplicativo eOuve, cadastre-se e registre 
a sua manifestação. A Ouvidoria está pronta 
para buscar soluções para sua necessidade.

Após a instalação do aplicativo 
eOuve, cadastre-se e registre a 
sua manifestação. A Ouvidoria 

está pronta para buscar soluções 
para sua necessidade.

Manifestações em agosto

 

eOuve
42,1%

telefone
37,4%

e-mail
19%

presenciais
1,5%
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Entre em contato com a Ouvidoria
Aplicativo: eOuve 
Site: novalima.mg.gov.br
E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br
Telefones: (31) 3542-5980 / 98773-1172
Presencial: Rua Scott, 69 A – Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

“Eu acreditei que, mesmo com 
mais de 60 anos, eu poderia me 
estruturar melhor. A gente precisa 
se valorizar e acreditar no nosso 
potencial”
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PL ANEJAMENTO E GESTÃO

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Nova Lima realiza audiência pública de 
lançamento da revisão do Plano Diretor

Prefeitura realiza campanha de 
conscientização e serviço de limpeza 
na MG-030

A Prefeitura realizará uma audiência 
pública de lançamento da revisão do Plano 
Diretor da cidade no dia 30 de setembro, às 
19h, no Teatro Municipal. O evento ocorrerá 
de forma híbrida (presencial e com trans-
missão pelo YouTube). As vagas são limita-
das, e os interessados em acompanhar, de 
forma presencial, devem se cadastrar pelo 
novalima.mg.gov.br.

O Plano Diretor é um instrumento básico 
da política de expansão urbana municipal, 
que tem por finalidade orientar o desenvol-
vimento físico, econômico e social do terri-
tório municipal, visando o bem-estar da co-
munidade local.

A partir dele, a população passa a ter 
melhor entendimento das áreas do municí-
pio que serão utilizadas, por exemplo, para 
preservação ambiental e instalação de em-
preendimentos e indústrias, dentre outras 
definições.

A Prefeitura, juntamente com a Constru-
tora Israel, prestadora de serviços de limpe-
za urbana em Nova Lima, realizou ações de 
conscientização sobre o perigo do descarte 
irregular de lixo na MG-030. No dia 7 de se-
tembro, a ação ficou por conta da limpeza do 
trecho compreendido entre os trevos de Ra-
posos/Bela Fama e das Seis Pistas, na trin-
cheira. Já no dia 10, foi realizada uma blitz 
educativa com motoristas no posto da Polí-
cia Rodoviária Estadual.

O serviço incluiu retirada de mato e re-
colhimento de objetos. Tudo será contabili-
zado, e o resultado servirá como dados para 
o desenvolvimento de uma campanha mais 
ampla de conscientização. Antes, porém, 
como parte da manutenção da limpeza ur-
bana da cidade, os serviços de capina, lim-
peza e recolhimento de lixo foram realizados 
no trecho municipalizado da MG-030, do 
km 10 ao 14.

Infração

Revisão

Jogar lixo na rua é uma infração 
média, e os condutores que forem fla-
grados cometendo essa prática podem 
ser multados. O Artigo 172 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) estabele-
ce a perda de quatro pontos na CNH e 
multa é de R$ 130,16.

O documento deve ser revis-
to, pelo menos, a cada dez anos 

e, em Nova Lima, está vigente o 
Plano Diretor aprovado em 2007.
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Mutirão de limpeza, revitalização
da praça e extensão de rede de esgoto

Governo Municipal doa mudas 
para moradores da região

REGIÃO NORDESTE

Neste mês de setembro, o Governo Mu-
nicipal realizou um mutirão de limpeza du-
rante dois dias para retirada de entulho nos 
bairros Honório Bicalho, Nova Suíça e Santa 
Rita. Ao final da ação, foram recolhidos sete 
caminhões cheios de entulho, que estavam 
nas vias e calçadas.

Outros serviços executados pela Prefei-

tura foram manutenção de esgoto na Rua 
Rio Grande do Sul, no Nova Suíça, e início da 
extensão e ligação de rede de esgoto que co-
meçou pela Rua da Máquina e também con-
templou trechos das Avenida Natalício de 
Jesus Carsalade e da Rua Adelaide Pedrosa, 
em Honório Bicalho.

Praça Maria Alves Leocádio

Ainda no bairro onde se localiza a sede da 
Regional Noroeste, também está sendo rea-
lizada neste mês a manutenção de calçada e 
bancos da Praça Maria Alves Leocádio, pró-
ximo à Igreja São José.

A Prefeitura fará mais uma ação do Quintal 
Protegido, desta vez no dia 24 de setembro, na 
quadra esportiva de Honório Bicalho, em frente à 
sede da Regional Noroeste. Cerca de 500 mudas 
de árvores frutíferas serão doadas aos interessa-
dos.

Essa segunda edição do projeto é resultado de 
uma medida compensatória que tem o objetivo 
de incentivar o plantio nos imóveis onde há áreas 
disponíveis. Além de ajudar na qualidade do ar, a 
iniciativa contribui para que uma árvore que foi 
cortada em outro local possa ser substituída. 

Para retirar a muda, o interessado deve apre-
sentar CPF, RG e comprovante de endereço.

É morador da Região Nordeste e tem 
espaço para plantio no seu quintal? 
Participe!
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Prefeitura executa melhorias nos bairros

Campo no Capela Velha será 
reformado com recursos de 
medida compensatória

Ginásio do Jardim Canadá 
em plena atividade

REGIONAL NOROESTE

A Administração Municipal realiza diver-
sas obras e serviços nos bairros da região 
noroeste. São trabalhos que proporcionarão 
melhorias viárias, além de bem-estar e se-
gurança a moradores, pedestres e motoris-
tas.

No Jardim Canadá, a Avenida Quebec re-
cebeu asfalto em uma extensão de 200 me-
tros, trecho que estava em chão de terra e 
com muitos buracos; esse serviço também 
já foi concluído nas ruas Sparta, Nebraska, 
Calgary, Puebla e Ituna, eliminando os bu-
racos, a poeira e lama. Outra via que tam-
bém será asfaltada é a Rua Monte Vista. Na 
Quebec e Ituna, ainda serão confeccionados 
meio-fio e sarjeta.  

Em São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos), o Governo Municipal execu-
ta a operação tapa-buracos na Alame-
da das Murtas e no Parque do Engenho. 

Vale do Sol

Já no Vale do Sol, a passagem em nível no 
córrego sob a Quinta Avenida com a Avenida 
Terra foi concluída e, agora, a construção do 
túnel-bala está em fase final. A função des-
sas intervenções é captar a água da chuva 
que acumula nas vias e causa alagamentos.

O campo de futebol localizado no Capela Velha, região de Ma-
cacos, será totalmente reformado pela Vale, como medida com-
pensatória. No dia 12, durante evento realizado pela Prefeitura e 
a empresa, foi anunciado o início dos trabalhos de recuperação 
do campo que receberá gramado natural, traves, drenagem, ir-
rigação, iluminação, alambrado, bancos de concreto em volta do 
campo e reconstrução da lanchonete.

Além disso, serão criados: secretaria com espaço para reunião, 
depósito, vestiários e sanitários para o público. O espaço também 
receberá melhorias na infraestrutura, com pavimentação das áre-
as de vivência, tratamento de esgoto, rede elétrica, tratamento de 
taludes e revitalização do muro que faz divisa com o cemitério.

O Ginásio Poliesportivo Marcos Sant’ana Martins, no Jardim 
Canadá, foi reaberto no mês passado e está em pleno funcio-
namento com horários reservados para atividades da Prefeitura 
e da comunidade. O Programa Viva Cidade realiza atividade de 
aerodance às terças e quintas-feiras, com a participação de 80 
alunos no total. Para participar, basta ir ao ginásio pessoalmen-
te e passar o nome e contato à professora no local ou ligar para 
(31) 3541-4328 (Secretaria de Esporte e Lazer).

Nos turnos da manhã e tarde, o espaço é utilizado para ativi-
dades da Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha e, de segunda-
-feira a sexta-feira, das 17h às 22h, e, aos sábados, das 8h às 12h, a 
comunidade pode utilizá-lo para atividades esportivas com agen-
damento prévio no local, seguindo os protocolos do Plano Minas 
Consciente e decreto municipal vigentes.
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