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Para recuperar e acelerar a aprendizagem
A fim de fazer frente aos impactos
da pandemia da Covid-19 na defasagem educacional dos estudantes, elaboramos o nosso Plano de Recuperação e Aceleração da Aprendizagem:
o Saber+. Construído em conjunto com
os servidores da educação do município
e do estado, essa política pública tem
ações previstas para acontecerem até
2024, voltadas para os alunos do 1º ao
9º ano do ensino fundamental da nossa
rede.
O primeiro passo que demos foi verificar a situação da aprendizagem que os
estudantes da rede apresentaram após
o sistema de aulas remotas, que vigorou
em 2020 e 2021. Desde o mês passado,
estão sendo avaliadas as capacidades
de leitura, escrita e raciocínio lógico de

cada estudante, porém, muito além de
uma análise meramente conceitual, levando-se em consideração justamente
essa desigualdade educacional acentuada no período.

Sabemos que é árduo o trabalho
de reparar os danos causados
pela pandemia, mas temos
condições e muito empenho para
cumprir essa missão
Ao final dessa etapa, vamos comunicar o resultado a todos os responsáveis
pelos alunos. Contamos com 70 professores recuperadores que já atuam na
linha de frente, com metodologias es-

pecíficas. Faremos também a revisão
curricular e melhoria da proposta pedagógica, sem falar no horário extra facultativo, uma novidade na rede municipal.
Somam-se a isso o reforço paralelo para
os não-alfabetizados na idade recomendada, a capacitação de servidores,
a compra de 7 mil tablets e o projeto Minha Família Também me Ensina, que reforça a necessidade de envolvimento de
toda a comunidade escolar no processo.
Sabemos que é árduo o trabalho de
reparar os danos causados pela pandemia, mas temos condições e muito empenho para cumprir essa missão. Nosso
governo seguirá trabalhando pela inclusão e igualdade de oportunidades, sem
deixar ninguém para trás.
Gestão Municipal

SAÚDE

UBSs reforçam vacinação contra
a meningite para adolescentes
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Um dos reflexos da pandemia
de Covid-19 foi a queda da adesão
à vacinação contra outras doenças, nos últimos dois anos. Com as
medidas de prevenção e, por medo
de contrair a Covid-19, muitos pais
deixaram de levar seus filhos para
serem imunizados contra a meningite.
Para superar essa defasagem,
o Ministério da Saúde estendeu
a faixa etária de atendimento a
adolescentes com a vacina ACWY,
que previne contra quatro tipos de
bactérias causadoras da meningite. Agora, estão contemplados os
jovens de 11 a 15 anos.
As crianças e adolescentes que
não se vacinaram devem ser levados pelos responsáveis à UBS de
referência para receber a dose.
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Projeto promove desenvolvimento
infantil com música e diversão

Brincar para aprender e se desenvolver.
Essa é a proposta do “Brin/k/ante”, projeto
idealizado em 2019 para oferecer suporte,
por meio de musicalização e brincadeiras,
a crianças que apresentam dificuldades
cognitivas, de linguagem e socialização.
Retomadas em agosto de 2021, após
a suspensão do atendimento durante
a pandemia, as atividades do grupo já
envolveram 120 participantes e seus
familiares.

O Brin/k/ante já foi apresentado
em seminários e congressos
internacionais, como na
Universidade de Illinois, em
Chicago (EUA)
O projeto promove encontros mensais
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e conta
com uma equipe multidisciplinar composta
por agente comunitário de saúde, técnico

de enfermagem, fonoaudiólogo, terapeuta
ocupacional e educador físico. Entre as
atividades promovidas estão a prática do
canto, jogos e brincadeiras para estimulação
sonora e psicomotora, treinamento auditivo,
expressão corporal, além de exercícios de
interação e socialização.
Os pais e responsáveis também
participam do processo. Durante as
atividades, eles são incentivados a vivenciar
as experiências musicais, para que possam
reproduzi-las em casa, ampliando o tempo
de estímulo para a criança e fortalecendo o
vínculo afetivo familiar.
RESULTADOS
Além dos resultados individuais que
o projeto promove, com a melhora do
quadro e da socialização dos participantes,
o Brin/k/ante impactou positivamente
na rede de saúde do município. Desde
sua implementação, por exemplo, houve
a redução dos encaminhamentos para
a reabilitação
e, consequentemente,

diminuição
do
tempo
de
espera
para atendimento das crianças pela
fonoaudiologia.
COMO PARTICIPAR
A porta de entrada para o projeto
Brin/k/ante é a Unidade Básica de Saúde,
onde a criança passa pelos atendimentos
de rotina, que incluem avaliação feita por
fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.
Caso seja identificado um desenvolvimento
atípico para sua idade, como atraso de
linguagem, trocas de sons na fala, distúrbios
comportamentais e sensoriais, além de
dificuldades relativas à socialização, a
criança e seus responsáveis são convidados
a participar do grupo. Após seis encontros,
o participante passa por uma reavaliação
individual. O serviço é oferecido nas UBSs:
José de Almeida, Cabeceiras, Retiro, Caic,
Chácara Bom Retiro, Nossa Senhora de
Fátima e Honório Bicalho.

“O grupo é bem bacana. Tem várias formas para as crianças
aprenderem, e a música é uma delas. Como meu filho é agitado,
as atividades vão ajudar muito a resolver o desvio fonológico e a
incentivá-lo a socializar mais na escola em outros lugares”
Jéssica Verônica Cardeal, mãe do participante Thiago Felipe
Cardeal, usuários da UBS Caic
“O Arthur gosta muito das atividades, até canta as
músicas em casa. Ele troca os sons de algumas letras,
como o R por L e o S por X. Já dá para perceber que está
começando a pronunciar melhor as palavras”
Gyannyny Gonçalves,
mãe do participante Arthur Luiz, usuários da UBS Caic

BRIN/K/ANTE
O nome é uma mistura de brincar
e cante. O /k/ faz referência a
uma forma de escrita utilizada na
fonoaudiologia para identificar um
fonema.
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Serviços de planejamento familiar oferecem
assistência sexual e reprodutiva a mulheres
Fotos: Lívia Bastos

Uma importante conquista das mulheres, ao
longo da história de luta por equidade, foi o reconhecimento dos seus direitos sexuais e reprodutivos. No Brasil, a liberdade de fazer as próprias
escolhas quanto ao exercício da sexualidade é
assegurada por lei, assim como o acesso a ações
de planejamento familiar, fundamental para a garantia desses direitos. Em Nova Lima, a Prefeitura
disponibiliza esses serviços de forma gratuita a
todos os nova-limenses.
Planejamento familiar é dar à pessoa o direito
de ter quantos filhos quiser, no momento que lhe
for mais conveniente, com toda a assistência necessária. Os serviços oferecidos na rede municipal
de saúde envolvem consultas clínicas, assistência
a casais em idade fértil que desejam engravidar,
prescrição de métodos anticoncepcionais, assim
como atividades educativas com orientações sobre a prática sexual de maneira consciente e formas de contracepção.
ONDE ENCONTRAR O SERVIÇO
DE PLANEJAMENTO FAMILIAR?
A pessoa interessada nesse acompanhamento pode procurar a sua Unidade Básica de Saúde
(UBS) de referência e informar no acolhimento as
demandas relacionadas à concepção e anticoncepção. Também pode receber encaminhamento
para atendimento de profissional de saúde em
outros serviços da rede.
Segundo a Lei Maria da Penha, impedir a mulher
de usar métodos contraceptivos, forçá-la
a abortar ou a engravidar são considerados
violência sexual e, portanto, crime.

Métodos
contraceptivos
oferecidos em
Nova Lima

- Dispositivo Intrauterino (DIU)
- Anticoncepcional oral
- Anticoncepcional
injetável
- Preservativo feminino

- Preservativo
masculino
- Contracepção de
emergência
- Vasectomia
- Laqueadura

A vasectomia e a laqueadura são procedimentos irreversíveis, sendo exigido
por lei federal que o homem ou a mulher seja maior de 25 anos de idade
ou tenha, pelo menos, dois filhos vivos, desde que seja observado o prazo
mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.

Mitos sobre anticoncepcionais
Tomar anticoncepcional por muito tempo
causa infertilidade da mulher?
O efeito dos anticoncepcionais se dá
apenas durante o uso da pílula. Após a
interrupção, no máximo em 15 e 30 dias, a
fertilidade se normaliza.
Se o parceiro ejacular fora, não
tem o risco de a mulher engravidar?
É um método contraceptivo natural, mas
tem muitas falhas porque o parceiro libera um
pouco de espermatozoides na secreção que
é eliminada antes da ejaculação, a qual pode
levar à gravidez.
Quantas vezes pode usar pílula do dia
seguinte?
A pílula do dia seguinte não deve ser
usada rotineiramente. Ela existe apenas para
situações de emergência, como acidentes
com o preservativo ou após violência sexual.
Ter relações desprotegidas e usar a pílula do
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dia seguinte com frequência faz mal ao
corpo.
Cigarro e bebida cortam o efeito da pílula
anticoncepcional?
A mulher que fuma e usa
anticoncepcional aumenta o seu risco para
doenças vasculares, como trombose e AVC.
Nesse caso, é necessário diminuir ou parar
com uso do cigarro, ou trocar de método.
Em relação à bebida, não há interação
(química) que prejudique a eficácia do
anticoncepcional.
Pílula anticoncepcional diminui a libido?
Hoje em dia, existem anticoncepcionais
com fórmulas que prometem reduzir
ao máximo esse efeito sobre a libido. As
pacientes que apresentam essas queixas
devem conversar com o seu médico para
avaliar as causas da diminuição de libido e a
troca do método contraceptivo.

Precisa trocar a pílula de
tempos em tempos?
Não há necessidade nem é recomendado
fazer isso. Se a paciente não está tendo
efeitos colaterais e apresenta uma boa
resposta ao método, ela pode usá-la durante
anos.

Dr. Antônio Augusto,
ginecologista da UBS Cabeceiras

E SP EC IAL M ULH E RE S

Coluna da Nova-limense

Foto: Gerson Melo

Mais amparo para as
nova-limenses vítimas
de violência doméstica
Nívea Sabino
escritora nova-limense,
representa Minas Gerais em Barcelona

“A minha trajetória na literatura tem
sido um revide lindo para a sociedade
quando eu extrapolo a fronteira,
enfrento os nãos e negações. Meu
pai dizia muito que o racismo ia nos
barrar, mas o conhecimento abre as
portas que a gente quiser”
A partir do blog, Nívea teve seu primeiro contato com os saraus nas periferias da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
“Quando comecei a recitar meus textos, as
pessoas passaram a conhecer a minha escrita, as palmas, os convites e a poesia chegaram nessa provocação. Por meio da poesia, vi
que eu conseguia modificar o olhar das pessoas em relação a mim e aos meus, quebrar
paradigmas e, também, criar outras realidades possíveis”.
Com uma voz que perpassa e atravessa as pessoas com sensibilidade, Nívea vê a
participação na Mostra “Confluències Poetiques”, como uma consagração de sua trajetória. “Sair ajuda muito a gente a perceber
onde está. A minha trajetória na literatura
tem sido um revide lindo para a sociedade
quando eu extrapolo a fronteira, enfrento os
nãos e negações. Meu pai dizia muito que o
racismo ia nos barrar, mas o conhecimento
abre as portas que a gente quiser”, finaliza.

Nova Lima celebrou o Dia Internacional
da Mulher com a aprovação do projeto de
lei da Prefeitura encaminhado à Câmara
Municipal, que visa dar celeridade à análise de pleitos das mulheres em situação
de violência doméstica: questões de alteração de endereço residencial, busca por
auxílio de nova moradia, mudança de creche e escola para seus filhos, solicitação
de auxílio financeiro, alteração do local do
emprego, dentre outras.
Essa iniciativa alinha-se às diretrizes
da Lei Maria da Penha, que impõe trâmite
prioritário de processos para mulheres que
estão vivenciando violações de direitos em
decorrência de gênero.
A cidade tem outros projetos impor-

tantes em execução, como o Aluguel Social, ou em fase final de implantação,
como o programa de distribuição gratuita
de absorventes e conscientização sobre a
menstruação.
ACESSO DAS MULHERES
AOS SEUS DIREITOS
Também marcou o 8 de março a palestra “Construção política social: debate
sobre o acesso das mulheres aos seus direitos”, proferida por Jessyka Lopes, que
ressaltou as conquistas da mulher como
algo que foi alcançado e não dado – direito
ao voto, à educação, licença maternidade e
ao divórcio, para citar algumas.

Mentalidade Empreendedora
já reúne mais de 150 participantes
Foto: Leandro Paiva Anselmo

Fazer das palavras um grito profundo
pelo existir e resistir. É assim que a poeta-slammer, ativista e educadora social, Nívea
Sabino, conquista cada vez mais espaço no
cenário da literatura nacional e internacional.
Autora do livro Interiorana, Nívea leva
agora sua poesia potente para além das
fronteiras do Brasil. A artista foi convidada,
ao lado de Ricardo Aleixo, Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro, Leo Gonçalves, Mariana de Matos e Renato Negrão, para representar Minas Gerais na Mostra “Confluències
Poetiques”, que ocorreu entre os dias 16 e 18
de março, em Barcelona.
A poeta negra e independente tem uma
trajetória marcada pelo ativismo. “Quando
me formei, em 2005, fiquei um longo período
refletindo sobre o mito da meritocracia, sobre essa não inserção no mercado de trabalho mesmo tendo um bom currículo, a questão da afetividade e os atravessamentos do
racismo estrutural. Foram nessas reflexões,
em silêncio, que comecei um blog chamado
Branca como a Neve, que é o significado do
meu nome”.

A Prefeitura iniciou, em setembro do
ano passado, nova turma do Mentalidade
Empreendedora, voltado para mulheres
que possuem seu próprio negócio. Ao todo,
foram 70 formadas que já receberam o seu
certificado, e agora são mais 81 que começaram o curso neste mês, previsto para ser
concluído em maio.
Ele tem o objetivo de trabalhar áreas importantes para manter ou ter um

negócio, como a definição de propósito,
perfil comportamental, desenvolvimento
de competências, inteligência emocional,
planejamento e desenvolvimento de metas.
Interessadas em participar do Mentalidade Empreendedora podem ligar no
(31) 3541-5181 ou entrar em contato pelo
WhatsApp no (31) 98006-4187.
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Corrida feminina de rua é
sucesso de participações

A etapa feminina do Circuito Nova Lima de Corrida – Viva
Runners foi realizada na manhã de domingo de 13 de março e
considerada um sucesso de participação das praticantes de
caminhada e corrida. A largada ocorreu na Avenida Ribeirão
Cardoso (próximo à rodoviária) e o trajeto da prova se estendeu pela Avenida José Bernardo de Barros. O resultado geral
está no site novalima.mg.gov.br.
Ao todo, 350 inscritas, a partir de 16 anos, participaram
do evento, que foi dividido em dois percursos, sendo o de
3 km para caminhada e o de 5 km para corrida, nas seguintes
categorias: de 16 a 20 anos, 21 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a
49 anos e acima dos 50 anos. Todas as participantes receberam medalhas, e as classificadas do 1º ao 5º lugar, de cada
categoria, troféus.

“Eu participei para prestigiar as mulheres
maravilhosas de Nova Lima e do mundo
todo. É muito importante a Prefeitura
fazer esse tipo de evento para incentivar
a atividade física, que é boa para a nossa
saúde e o bem-estar. Foi um encontro
maravilhoso e muito bem organizado; ver
esse tanto de mulher acordar num domingo
cedinho para estar aqui com um único
objetivo, foi muito bom”
Samara Saviotti Martins Andrade,
vencedora da corrida 5 km - categoria 30 a 39 anos

Foto: Juliana Rocha

Nova Lima Literária lança
coletânea “Mulheres Notáveis”
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Para marcar o Dia Internacional da Mulher
(8/3), o Núcleo de Atividades Literárias lançou a
coletânea “Mulheres Notáveis”, que conta com 21
poemas de escritoras nova-limenses.
O livreto traz fatos que marcaram a trajetória dessas mulheres, suas angústias, conquistas
e desafios, ao longo dos anos. Além da produção
da coletânea, as nova-limenses participaram de
uma Roda de Conversa em que relataram a experiência de escrever suas histórias. Os livretos
podem ser lidos no site novalima.mg.gov.br.
A ação faz parte do projeto Nova Lima Literária, que destaca, incentiva e amplia a divulgação do trabalho dos muitos escritores que levam
o nome da cidade para outras partes do Brasil e
do mundo.

RECO M EÇO

Quase R$ 4,6 milhões em auxílio
emergencial a aproximadamente 600 famílias
Quem teve a casa atingida diretamente
pelas chuvas intensas que caíram em janeiro
e somou prejuízos com a perda de imobiliário,
roupas e outros itens está recebendo
o benefício do programa Recomeço. Já
foram contempladas 613 famílias com o
pagamento da primeira parcela do auxílio
emergencial que prevê dois depósitos de
R$ 4 mil mensais. Dessas, 525 famílias já
receberam a segunda parcela do benefício.

O valor pago até agora representa quase
R$ 4,6 milhões em circulação no comércio
local.
A divulgação do nome dos contemplados
está em listas publicadas no site novalima.
mg.gov.br, nas quais constam as famílias que
atendem aos critérios do programa e que já
possuem Conta Social Digital aberta na Caixa
Econômica Federal. Quem ainda não possui
essa modalidade de poupança está sendo

comunicado pela equipe da assistência
social da Prefeitura para o levantamento dos
dados pessoais necessários para a abertura
da conta social, isso porque não é possível
efetuar o pagamento em outro tipo de conta
e por outra instituição bancária.
Além disso, a Prefeitura já pagou mais de
R$ 880 mil em auxílio emergencial para 184
empresas e produtores ruais.

DE S EN VO LVI M E NTO S O C I A L

Mais de 1.200 cestas de legumes
são entregues quinzenalmente

Foto: Lívia Bastos

O
Governo
Municipal
entrega,
quinzenalmente, mais de 600 cestas de
legumes, em média, para os usuários
atendidos nas cinco unidades do Centro
de Referência de Assistência Social (Cras)
e do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas). Cada uma é
composta por 8 kg de gêneros fixos (batata,
cenoura, tomate, cebola, laranja, maçã,
banana e uma dúzia de ovos) e mais 4 kg de
itens variados, sendo dois legumes/verduras
e uma a duas frutas, de acordo com a safra
do mês, totalizando 12 kg.
A Prefeitura também concede o benefício
a todos os servidores ativos que recebem
vencimento básico de até R$ 1.667,00, um
total de 631 pessoas.

Conheça os vencedores do concurso
cultural Eu me cuido, eu mando a real!
O resultado do Concurso Cultural Eu me
cuido, eu mando a real, com o tema “Eu tô ligado,
eu me cuido - desenvolvendo mecanismos
de proteção ao uso prejudicial de drogas”, foi
divulgado no dia 7 de março. A competição
ocorreu no perfil @prefeituranovalima_lives,
entre 28 de fevereiro e 5 de março, com
mobilização nas escolas públicas e privadas
do munícipio. Os vídeos tiveram uma média
de 700 visualizações.
Os
participantes
foram
divididos
em categorias por faixa de idade, sendo
classificados os três primeiros de cada uma,
levando em conta os vídeos que tiveram a
maior avaliação positiva.
O objetivo do concurso foi possibilitar
a reflexão sobre as formas de proteção,
os riscos e as vulnerabilidades que podem
ocorrer devido ao uso de drogas ilícitas.

“Participei do concurso porque teve uma divulgação
muito legal na minha escola e gostei do tema. Acho
importante falar sobre esse assunto, pois é algo
presente na vida de muitas pessoas e que faz mal para
a saúde delas. Foi muito bom saber que as pessoas
gostaram da música que eu fiz”
Sophia Fideles de Magalhães, vencedora da categoria 11 a 15 anos,
estudante da E. M. George Chalmers

RESULTADO
FINAL

FAIXA DE 11 A 15 ANOS

FAIXA +18 ANOS

1º lugar: Sophia Fideles de
Magalhães (306 votos)

1º lugar: Herica Karine Silva
(121 votos)

2º lugar: Sofia Maria dos
Santos Clemente (109 votos)

2º lugar: Idiene da Cruz
(80 votos)

3º lugar: Gabriel Henrique
Xavier (82 votos)

3º lugar: Ana Paula Araújo
(70 votos)
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A Prefeitura recebeu, no dia 4 de
março, 2.000 microchips de identificação de animais domésticos e dois
leitores dos dispositivos. A entrega
foi realizada na sede da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e contou com a presença de autoridades
municipais e estaduais, além de
convidados.
O repasse dos microchips à cidade é uma ação do Programa Estadual de Microchipagem “Conheça seu
amigo”, iniciativa pioneira no Estado de Minas Gerais que segue a Lei
nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016,
cabendo ao município castrar os
animais, implantar os dispositivos e
cadastrar as informações no banco
de dados estadual.
Receberão os dispositivos os animais atendidos pelo Castramóvel e
pelo programa médico veterinário a
ser implantado pela Prefeitura, além
dos tutorados de protetores organizados e independentes.

Foto: João Victor Moraes

Nova Lima recebe 2 mil microchips
para animais domésticos

Mais de 250 castrações
já foram realizadas em 2022
Foto: Lívia Bastos

O Castramóvel segue atuando em Nova Lima
e, de 29 a 31 de março, estará em Honório Bicalho
para dar continuidade ao serviço. Podem ser atendidos animais da população de baixa renda, animais
comunitários ou tutelados por ONGs e protetores.
Para agendar a cirurgia, é necessário que o
animal tenha tomado a vacina múltipla (cães) ou
tríplice (gato) nos últimos 12 meses – os filhotes
felinos devem pesar, no mínimo, 1 kg. Caso não esteja em dia, essa vacinação poderá ser agendada
no Castramóvel ou pelo WhatsApp do telefone (31)
99792-7099.
Apenas neste ano, foram contabilizadas 258
castrações, realizadas nos bairros Oswaldo Barbosa Pena, Cristais e Bela Fama. Em 2021, quando
o serviço foi implantado, o Castramóvel atendeu
quase 1.000 animais.

Evento promove adoção
de cães sobreviventes
da enchente
8

No dia 3 de abril, das 9h às 14h, na Praça Hélio Lodi, no Vila da
Serra, será realizado o evento de adoção de cães sobreviventes das
enchentes de Honório Bicalho e Santa Rita. A ação é uma parceria
entre a Prefeitura, Do Bem Pet e Projeto Cãomer. Para realizar a
adoção, é necessário portar documento de identidade, comprovante de endereço e ser maior de idade ou estar acompanhado de
um responsável.

ME IO A MB I E NT E

Fotos: João Victor Moraes

Licenciamento ambiental com mais agilidade
e cuidado especial para preservar a cidade

Nova Lima deu um passo importante no
processo de diversificação de sua economia
ao receber, por parte do governo estadual, a
responsabilidade por ações administrativas
referentes ao licenciamento ambiental que
antes eram realizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad, ou pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), de acordo com a
legislação.
O convênio de cooperação técnica e administrativa foi assinado no dia 4 de março
e delega a Nova Lima a gestão de licenciamentos de atividades ou empreendimentos com potencial poluidor de classe 1 a 4,

de acordo com o porte e o tipo de negócio,
numa escala que vai até 6.
Na prática, isso dará autonomia e maior
celeridade aos processos de implantação de
novos empreendimentos econômicos para
o município, especialmente pelo fato de as
equipes técnicas locais conhecerem a fundo
as questões ambientais da cidade.

Nova Lima é o 7º município
mineiro a assumir processo de
licenciamentos de atividades ou
empreendimentos com potencial
poluidor de classe 1 a 4

“A delegação de competências
e a divisão de responsabilidades
são como um casamento entre
as partes e, numa cidade que
tem os ativos ambientais como
diferenciais competitivos na
atração de novos negócios,
isso ainda é mais importante.
E Nova Lima tem uma equipe
técnica capaz de assumir essa
nova missão”
Marília Carvalho de Melo,
secretária de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Foto: divulgação

Nova Lima realizou várias ações em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de
março) entre 19 e 24 deste mês, dentre elas,
plantio de árvores nativas, revitalização do
Mirante das Cabeceiras, Quintal Protegido,
palestras e assinatura do Termo de Cooperação Técnica para concessão de outorga do
uso de água no município, entre a Prefeitura
e o Instituto Mineiro das Águas – Igam.
Neste ano, o tema foi a proteção das
áreas verdes e a melhora na qualidade das
águas da cidade, que é de extrema importância para o município, uma vez que Nova
Lima é rica em recursos hídricos e contribui
de forma significativa para o abastecimento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fotos: Lívia Bastos

Governo Municipal promove ações em
comemoração ao Dia Mundial da Água
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Nova Lima implanta Plano de Recuper

Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal apresenta o Saber+,
que é o Plano de Recuperação e Aceleração da
Aprendizagem - um conjunto de estratégias
que visam a superação da defasagem educacional de estudantes do 1º período ao 9º ano na
rede municipal, mais um reflexo social da pandemia de Covid-19. O programa, elaborado junto com os servidores da educação do município
e do estado, já começou a ser implementado e
tem ações previstas até 2024.
O Saber+ é uma política pública que reforça
a preocupação do Governo com a inclusão e a
igualdade. O primeiro passo é diagnosticar a situação da aprendizagem que os estudantes da
rede apresentaram após o sistema de aulas remotas adotado nos anos letivos de 2020 e 2021,
considerando especialmente a desigualdade
educacional acentuada nesse período. Desde
fevereiro, estão sendo avaliadas as capacidades
de leitura, escrita e raciocínio lógico de cada estudante.
Esse processo de diagnóstico vai além da
avaliação puramente conceitual dos profissionais envolvidos. É um trabalho que envolve empatia para com os estudantes e a sua realidade,
medindo os conhecimentos de forma técnica,
mas também promovendo uma escuta carinhosa e acolhedora.

Fotos: Janaína Santos

Mais 70 professores recuperadores contratados
Após a conclusão da avaliação diagnóstica em toda a rede, os responsáveis pelos
estudantes serão informados a respeito do
resultado. A educação contará com 70 professores recuperadores que atuarão na linha
frente promovendo o acolhimento dos alunos e ministração dos conteúdos, por meio
de metodologias diferenciadas e lúdicas.
O Saber+ contemplará ainda a revisão
curricular e otimização da proposta pedagógica, empregando atividades focadas nas
competências identificadas como as mais
prejudicadas na pandemia.
Além disso, os gestores escolares estão em treinamento, desde fevereiro, com
a Fundação de Desenvolvimento Gerencial
(FDG) para a promoção da melhoria contínua e estabelecimento de metas e resultados por escolas. A capacitação visa garantir
uma execução efetiva do plano dentro de
cada unidade de ensino, por meio de metodologias de gestão como a PDCA (Plan, Do,
Check e Act = Planejar, Fazer, Verificar e Agir.

“Atuar como professora recuperadora nesse momento é uma
missão. Mais do que intervenções pedagógicas, é preciso
desenvolver a autoconfiança dos nossos estudantes que foi
bastante abalada pela pandemia. Mas eu estou otimista que,
por meio de ações conciliadoras e muito empenho, nós vamos
conseguir tornar o Saber+ um programa efetivo”
Maria Auxiliadora Passos,
professora da E.M. Cristiano Machado
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ação e Aceleração da Aprendizagem
Foto: Janaína Santos

Reforço estudantil e participação familiar

Aos estudantes que necessitam de apoio pedagógico, conforme resultado do diagnóstico, a Prefeitura está disponibilizando extensão da carga horária, com oferta de um horário extra facultativo, das
11h30 às 12h20, em cada escola. A instituição será
responsável pela organização do ensino personalizado em turmas de reforço, com dez estudantes
por classe. Os alunos que aderirem ao horário extra
terão à disposição o transporte escolar para ida e
volta.

O Saber+ prevê também estratégias para
estreitamento de vínculos na comunidade
escolar, tornando pais, mães e responsáveis
coparticipantes do processo de recuperação
da aprendizagem
Outra medida a ser realizada é o reforço paralelo para os não-alfabetizados na idade recomendada. Nesse caso, são feitas durante o horário regular,
ocasião em que esses alunos realizam as atividades
com o suporte do professor recuperador em outro
ambiente.
O Saber+ prevê também estratégias para estreitamento de vínculos na comunidade escolar, tornando pais, mães e responsáveis coparticipantes
do processo de recuperação da aprendizagem, por
meio do projeto Minha Família Também me Ensina,
cujo objetivo é orientar os familiares sobre as maneiras de tornar o estudo em casa mais eficiente.

7 MIL TABLETS
ADQUIRIDOS

Os estudantes da rede municipal vão contar ainda com plataformas virtuais de aprendizagem
nas escolas. Cada aluno terá um login de e-mail institucional para ter acesso à plataforma Google Classroom. O Governo Municipal adquiriu 7 mil tablets destinados aos estudantes do ensino
fundamental e disponibilizará internet gratuita nesses aparelhos para que eles possam ampliar
as oportunidades de aprendizagem no meio digital, de forma conjugada com o ensino presencial.
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Programa Escola em Tempo Integral de cara nova

“Minha menina está encantada com a oficina de
artesanato oferecida pelo Programa Escola em Tempo
Integral. Acho muito interessante como já aprendeu
a fazer pulseiras cheias de miçangas coloridas. Tudo é
novidade! Vejo valor nessa proposta, porque é um tempo
de qualidade na escola”
Luciana Sousa,
mãe da estudante Sarah, 5º ano da E.M. Florie Wanderley Dias

Foto: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos

Mais de 800 estudantes do programa
Escola em Tempo Integral iniciaram as atividades no dia 14 de março. Neste ano, além
dos módulos de Língua Portuguesa e Matemática trabalhados no contraturno, há diversas oficinas, dentre elas, teatro, artesanato, canto, dança e dinâmicas esportivas de
Skate, Voleibol, Sorvebol e Capoeira.
O programa ainda inova com a inclusão
de novas competências do futuro trabalhadas de forma transversal como: projeto de
vida, noções de empreendedorismo, resolução de conflitos e inteligência emocional.
Ainda neste semestre os alunos participantes receberão uniformes para uso exclusivo
nas atividades do programa.

Projeto capacita professores
da E.M. Rubem Costa Lima

Apresentações
de Stand up
reúnem mais de
800 educadores
da cidade
12

Fotos: Janaína Santos

Desde o início de março, os professores
do 1º ao 9º ano da E.M. Rubem Costa Lima,
em São Sebastião das Águas Claras (Macacos), têm a oportunidade de trabalhar a
aprendizagem criativa, uma metodologia
baseada em quatro pilares: projetos, parcerias, paixão e pensar brincando em classe.
Esses são conceitos que também são
úteis na resolução de problemas diversos,
inclusive, na vida adulta. Os estudantes da
escola também receberão kits de acordo
com a proposta pedagógica e artística para
exercitar a criatividade em casa.
A iniciativa foi viabilizada por meio da
parceria entre a Gestão Municipal, Vale e Faber Castell e se estenderá até 2024.

O Governo Municipal ofereceu um momento
de descontração para os professores por meio
do Stand Up “Vida de professor”, com o humorista Diogo Almeida. Foram quatro sessões gratuitas realizadas nos dias 12 e 13 de março, no
Colégio Santo Agostinho (unidade Nova Lima),
que renderam boas risadas e reflexões sobre a
importância do papel de educador na sociedade. Mais de 800 professores da rede pública e
privada estiveram presentes no evento.

DEF ESA C IV I L

Unidades de ensino de Nova Lima
recebem orientações de segurança
Fotos: Arquivo

Começaram, neste mês, as atividades do programa Defesa Civil nas Escolas, que tem o objetivo
de levar às comunidades escolares de Nova Lima
instruções sobre prevenção e segurança nas instituições da rede municipal de ensino. O projeto vai
abranger temas como: técnicas de primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, calamidades climáticas, barragens, entre outros.
A primeira ação realizada foi um seminário voltado para 51 diretores e supervisores escolares. Na
ocasião, a equipe da Defesa Civil Municipal e da Vale
apresentaram o projeto aos gestores e tiraram dúvidas sobre os protocolos de segurança abordados.
Além do viés educativo, o programa também
contemplará a elaboração de planos de emergência e evacuação, documentos que listam cenários
de risco para servidores e alunos, em um eventual
incidente, e estabelecem previamente medidas de
salvamento.
No próximo mês, a Defesa Civil iniciará esse trabalho, promovendo visitas para identificar as possibilidades de risco e verificar a estrutura de que as
escolas já dispõem.

PL AN EJA ME NTO

Diagnóstico do Plano Diretor
avança no município

A equipe do Plano Diretor segue trabalhando no diagnóstico que vai embasar a reformulação da lei de uso e
ocupação do solo. No último dia 15, a
fundação Gorceix e a Defesa Civil iniciaram o levantamento das características
das ocupações irregulares da cidade. O
procedimento faz parte da segunda etapa do processo de revisão.
Esse trabalho conjunto visa mapear
a expansão urbana que ocorre no muni-

cípio e cruzar esses dados com os estudos de áreas de risco feitos pela Defesa
Civil. Além de garantir que o novo Plano
Diretor reflita, de forma mais fiel, a realidade do território, a compilação dessas
informações permite a integração com
outros documentos fundamentais para
uma gestão responsável, como o Plano
de Contingência, que estabelece medidas preventivas e de resposta a desastres.

OFICINAS COMUNITÁRIAS
Neste mês, a equipe trabalha na preparação
das oficinas comunitárias, cujo objetivo é
dialogar com a população. Previsto para começar em abril, o trabalho com as comunidades será promovido na sede, Vila da Serra,
Jardim Canadá, São Sebastião das Águas
Claras (Macacos) e Honório Bicalho.
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Fotos: Fabrício Araújo

Cidade revisa legislação que
trata de animais de grande porte

O Governo Municipal revisou a legislação
de apreensão de animais de médio e grande
porte. Atendendo aos anseios de entidades
protetoras de animais e da sociedade, a Prefeitura não realizará mais leilões. Os animais
serão destinados, em um prazo mais curto,
para Organizações Não Governamentais,
fundações e pessoas físicas previamente
cadastradas, que tenham condições de oferecer um acolhimento com dignidade.

JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE
INFRAÇÕES - JARI
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - Nova Lima, quando da sua 7ª Sessão Ordinária,
realizada em 17/02/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso Novo
Placa

4895001202100300
4895001202100301

QWY5339
DYF9H39

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - Nova Lima, quando da sua 8ª Sessão Ordinária,
realizada em 22/02/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso Novo
Placa

4895001202100302
4895001202100303

HHW0181
GYE2709

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - Nova Lima, quando da sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 24/02/2022, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso Novo
Placa

4895001202100304
4895001202100305

HDL2919
PUT2010

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI,
sujeitam-se a interposição de recursos administrativos ao
Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/
MG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente edital no jornal de circulação de notícias
do Município de Nova Lima, cujo recurso deverá ser protocolizado junto à Secretaria da JARI, situada à Rua Edgar
Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II - Nova
Lima/MG – CEP: 34.002-128, juntamente com as razões do
recurso, cópia da notificação de imposição da penalidade,
cópia do CRLV, cópia do documento de identificação contendo assinatura e da procuração (quando for o caso), sendo que caso o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica,
deverá ser apresentado cópia do documento que comprove
a representação (Contrato social-Última alteração).
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O processo será mais simples, porém a
fiscalização e os acompanhamentos serão
constantes e mais rígidos, sempre visando o
bem-estar do animal.
Para se cadastrar, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria
de Segurança e Mobilidade Urbana e abrir
o processo de habilitação pelo telefone (31)
3541-4391 ou e-mail divisaodetransitonl@
gmail.com.

:MWXS.IƭIVWSR6SHVMKS' QEVE
Presidente da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - Nova Lima.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA
AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade
de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de
Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho
Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu
as Notificações de Autuação de Infrações de Trânsito por
não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação,
junto ao Órgão Executivo Municipal - SEMOB / Nova
Lima – MG, sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima/MG – CEP: 34.002-128, e,
ainda, para indicação do condutor infrator, nos termos
do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN,
como segue:
Notificação da Autuação de
Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 09/02/2022 a 22/02/2022
Placa

Infração

DWZ-4980
HEH-4835
HEI-2315
HGS-6016
HIJ-6197
HLB-3782
HND-8I41
HND-8I41
HRA-7B39
MMU-0167
NXY-5876
ODB-7384
OFF-9750
OFL-1J47
OLS-4378
OMA-4238
OPK-5731
OQS-6B55
OWX-7750
PPY-8C28
PVI-3481
PWG-0561
PWV-8023
PZV-5412
QNW-6709
QOU-1441

581-94
554-12
556-80
555-00
574-63
581-96
583-50
545-21
555-00
555-00
555-00
573-80
554-14
555-00
653-00
554-14
554-14
546-00
545-26
555-00
545-21
555-00
545-22
555-00
554-14
556-80

Data

Hora

07/02/2022 16:44
26/01/2022 11:19
21/01/2022 15:38
01/02/2022 10:15
19/01/2022 07:50
17/01/2022 10:08
20/01/2022 11:18
20/01/2022 11:15
27/01/2022 11:11
10/01/2022 14:14
28/01/2022 17:15
07/01/2022 16:34
20/01/2022 11:14
21/01/2022 08:30
04/02/2022 23:52
31/01/2022 09:05
20/01/2022 11:16
03/02/2022 23:17
03/02/2022 12:22
21/01/2022 15:05
07/02/2022 17:00
21/01/2022 15:42
31/01/2022 16:30
21/01/2022 15:03
28/01/2022 10:57
21/01/2022 09:00

AIT
AG03726080
AG03725713
AG03725664
AG03725168
AG03725083
AA04959737
AG03725088
AG03725085
AG03725689
AG03725265
AG03725167
AA05199994
AG03725646
AG03725099
AG03719123
AG03725375
AG03725647
AG03716575
AG03724348
AG03725248
AG03721989
AG03725667
AG03724107
AG03725250
AG03725718
AG03725100

Placa
QQK-6680
QXE-3962
RMT-8E69

Infração

Data

Hora

554-12 27/01/2022 10:19
555-00 06/01/2022 15:56
601-74 19/01/2022 19:11

AIT
AG03725688
AG03724782
AG03723600

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA
O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de
Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de
Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando
que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de Multas por não ter
localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados,
notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes,
o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para,
caso queiram, interpor recurso junto à JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações da SEMOB, sito à Rua Edgar
Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima-MG, CEP: 34.002-128, ou proceder ao pagamento da
multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida no artigo 284 do C.T.B, como segue:
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 09/02/2022 a 22/02/2022
Placa

Infração

HHP-0E33
HHT-0372
HIK-6A90
HKQ-4818
HNW-9737
KQU-3I11
OLX-0D57
OPS-9F45
OQC-3G84
OXB-8197
OXI-1741
PUF-4D90
PUP-7E28
PXA-9391
PYR-1991
PZH-4760
QPG-4391
QQY-1I80
QUH-6E77
RFL-1D17

545-26
581-94
554-14
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
547-90
554-11
548-70
555-00
554-12
581-96
581-96
599-10
554-14
554-12
554-12

Data

Hora

22/08/2021 195,23
22/11/2021 880,41
15/09/2021 195,23
11/11/2021 195,23
25/11/2021 195,23
22/09/2021 195,23
16/09/2021 195,23
22/09/2021 195,23
01/09/2021 195,23
29/09/2021 130,16
13/09/2021 195,23
20/09/2021 195,23
14/09/2021 130,16
09/11/2021 195,23
04/10/2021 880,41
16/11/2021 880,41
15/09/2021 293,47
13/09/2021 195,23
10/09/2021 195,23
23/09/2021 195,23

AIT
AA04958813
AG03724619
AG03723162
AG03723983
AG03724689
AG03723016
AG03722622
AG03723095
AG03722951
AA04896721
AA04621407
AG03717174
AG03723210
AG03724291
AA04897968
AA04897975
AG03722718
AG03721631
AG03722612
AG03723227

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 23/02/2022 a 08/03/2022
Placa

Infração

ANM-0185
BSX-8020
FLS-6286
GPY-3377
HAR-5106
HBL-5278
HCC-8347
HCQ-8876
HFW-3684
HNO-3D03
HTI-6906
KQU-3I11
LTO-4729
OPI-1A92
OPI-9089
OPJ-1585
OTX-0501
PUP-9J51
PWR-1484
PYV-1554
QNL-1186
QNM-5848
QOA-1310
QXY-6G14
RFB-3D63
RFL-9E49
RMD-9F19
RMF-3E15
RMZ-1C83

554-14
554-12
554-12
554-13
554-12
555-00
546-00
554-14
554-14
554-14
554-12
554-12
554-12
554-11
554-12
554-12
554-12
581-96
573-80
554-14
602-50
554-12
763-31
554-12
554-12
550-90
555-00
554-12
554-14

Data

Hora

03/12/2021 195,23
13/12/2021 195,23
07/10/2021 195,23
06/12/2021 195,23
08/11/2021 195,23
09/12/2021 130,16
03/10/2021 130,16
24/11/2021 195,23
06/12/2021 195,23
24/11/2021 195,23
09/11/2021 195,23
09/11/2021 195,23
28/09/2021 195,23
11/10/2021 195,23
01/10/2021 195,23
09/11/2021 195,23
31/08/2021 195,23
24/11/2021 880,41
13/12/2021 293,47
30/11/2021 195,23
30/11/2021 293,47
30/11/2021 195,23
13/10/2021 293,47
09/11/2021 195,23
08/11/2021 195,23
09/12/2021 130,16
29/09/2021 130,16
04/10/2021 195,23
09/09/2021 195,23

AIT
AG03724892
AG03724869
AG03723242
AG03723788
AG03724007
AG03724754
AG03721932
AG03721685
AG03724921
AG03723774
AG03724009
AG03723823
AG03724390
AG03722230
AG03724398
AG03724300
AG03723036
AA04896505
AA05199986
AG03724881
AA04959525
AG03724904
AG03724540
AG03724279
AG03723955
AG03724861
AG03721630
AG03724480
AG03722961

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

COMUNICAÇÃO DE
ACOLHIMENTO DA DEFESA
DA AUTUAÇÃO
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 619/16 –
CONTRAN, faz-se público, para conhecimento do interessado, que a defesa da autuação abaixo especificadas, teve
seu respectivo registro arquivado.

Nº Defesa

Placa Nº Processamento

2489502022000042 HNX6287

1131244

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

Publicado no Jornal #Informa Jornal Informa
11ª Edição • 25/3/2022 Prefeitura Municipal de Nova Lima

T URIS M O

Fotos: Juliana Marçal,

Condutores de trilhas passam por
treinamento de primeiros socorros

Estar preparado para prestar primeiros
socorros é um diferencial para profissionais
que conduzem pessoas em trilhas e passeios e pode ser decisivo para a integridade
daqueles que, porventura, precisarem de
cuidados. Pensando nisso, a Prefeitura, em
parceria com o Senar e a Emater, ofereceu o
curso de primeiros socorros para condutores de Nova Lima.

O curso teve duração de quatro dias e
apresentou as principais noções de socorros
imediatos em situações diversas. Os participantes aprenderam sobre como reconhecer
os sinais de infarto, identificar animais peçonhentos e o que fazer em caso de picadas,
além de noções de imobilização de membros fraturados.

Em uma nova edição do “Visite Nova
Lima - Nas Trilhas”, mais de 90 pessoas percorreram os 10 km de trilhas do Circuito
Para-Raios, no dia 20 de março, e tiveram
a oportunidade de conhecer riquezas naturais, históricas e culturais da cidade. O ponto de encontro da turma foi no Bairro Boa
Vista.
De lá, os participantes seguiram rumo
à Mata do Jambreiro, onde entraram em
contato com espécies da flora e fauna, contemplaram as paisagens do alto das serras e
morros e se refrescaram nas águas geladas
da região.
O projeto tem como objetivo apresentar
as belezas naturais da cidade a moradores
e visitantes, além de promover a atividade
de ecoturismo, sensibilizando a comunidade
local para o potencial da região, por meio da
experiência com o território.

Foto: Arquivo

Nova-limenses e visitantes percorrem
região da Mata do Jambreiro
“Projetos como esse
ajudam a conscientizar
os cidadãos sobre a
necessidade de adotar
hábitos de vida saudáveis,
ajuda a fazer novos amigos
e dá a oportunidade de
estar em contato com belas
paisagens e desacelerar da
correria do dia a dia”
Joana Duarte de Freitas,
moradora do Bairro Bom Jardim
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DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Cartilha oferece produtos locais para a Páscoa

Fotos: Gerson Melo

A Prefeitura produziu uma cartilha digital que reúne produtores
de itens de Páscoa na cidade. A publicação será disponibilizada no site
novalima.mg.gov.br, na próxima semana, e em outros canais digitais,
com fotos, contatos e redes sociais
dos empreendedores, facilitando a
comunicação entre comerciantes e
clientes. Mais de 70 participantes se
cadastraram para divulgar seus produtos.
O projeto faz parte do Comprar
Bem, uma iniciativa da Gestão Municipal, em parceria com o Sebrae e
a Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, que incentiva
e valoriza o comércio local, inclusive
em datas comemorativas, visando o
aumento das vendas e facilitando as
escolhas do consumidor.

Movimente-se é iniciado com
mais modalidades de cursos
No último dia 8, foi dado o pontapé
inicial do projeto Movimente-se, que
oferece cursos preparatórios para pessoas acima de 30 anos que querem voltar
ao mercado de trabalho. As aulas abrangem a capacitação para redes sociais,
currículo, desenvoltura nas entrevistas
de emprego e várias outras maneiras de
alavancar a apresentação profissional
dos participantes.
O Movimente-se faz parte do programa Carreiras e oferece uma aula semanal de 4 horas, durante quatro semanas, no auditório da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico (Rua
Marquês de Sapucaí, s/n, Centro).

Ginásio do Olaria vai
receber ação itinerante
do Banco de Talentos,
Sala do Empreendedor
e outros serviços
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A Prefeitura realiza, nos dias 30 e 31 deste mês, das 10h
às 16h, mais uma ação itinerante com os serviços do Banco
de Talentos, Sala do Empreendedor e Trabalho e Renda. Desta
vez, os atendimentos ocorrerão no Ginásio do Olaria, voltados para os moradores do Cascalho e região.
O formato itinerante tem o propósito de aproximar ainda
mais a comunidade das ações do Governo Municipal. Isso facilita o acesso dos moradores aos benefícios e serviços públicos, como inscrições para cursos, orientações, resolução de
pendências relacionadas a empresas e cadastro para vagas
de empregos.

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO / CULT UR A

Aprender sobre produção, gestão musical e todo o planejamento estratégico para
alavancar a carreira são as propostas do
projeto “Meu negócio é música”, cujas vagas
já foram preenchidas. Com 200 horas de
duração, o curso terá início no dia 4 de abril,
às segundas e terças-feiras, das 18h às 22h,
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Divididas em módulos, as aulas vão abordar temas como: aplicação de planejamento
estratégico ao universo cultural, divulgação
e redes sociais, portfólios e projetos de captação, leis de incentivo, editais, direito autoral e mais.
Ao final do projeto, os participantes vão
produzir uma gravação em estúdio. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura.

Fotos: Juliana Rocha

Nova fase do projeto “Meu negócio é música”
começa no dia 4 de abril

Devido ao sucesso na procura e rápido
preenchimento das vagas, a Prefeitura
já estuda a abertura de novas turmas,
que serão amplamente divulgadas.

CULT UR A

Visite a Exposição Retratos da Terra
até 10 de abril, na Escola Casa Aristides
A Galeria de Arte da Escola Casa
Aristides recebe, dia 10 de abril, a Exposição Retratos da Terra – uma iniciativa da AngloGold Ashanti, em parceria
com a Prefeitura. A visitação gratuita
está aberta ao público de segunda a
quinta-feira, das 8h às 21h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h.
Ministrado pelos fotógrafos Karina
Bacci (SP) e Celso Travassos (MG), o
projeto selecionou, preferencialmente,
jovens em situação de vulnerabilidade
social, que aprenderam técnicas de fotografia, dicas para se tornarem fotógrafos profissionais e conhecimentos
sobre o patrimônio cultural de Nova
Lima.
Como resultado prático dos encontros, a exposição traz um olhar aprofundado da cidade, com fotos dos jovens participantes sobre as riquezas
históricas e culturais nova-limenses.
Além de terem suas fotografias expostas, os jovens receberam um catálogo
com o material produzido e participaram de um sorteio de duas câmeras
fotográficas profissionais.
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REG IÃO N O RO E ST E

Iniciativa do Governo Municipal levará
energia elétrica ao Balneário Água Limpa

Serviço de tapa-buracos
continua em várias vias
tados na Quinta Avenida, no Vale
do Sol, e na Rua Dona Maria da
Glória e no Jardim Amanda, região de São Sebastião das Águas
Claras (Macacos).
O Governo Municipal atua
ainda na AMG-160, estrada que
liga São Sebastião das Águas Claras à BR-040, com a execução do
serviço de capina e limpeza.

Prefeitura realiza
plantio de árvores
nativas na Av. Montreal

Fotos: Arquivo

O serviço de tapa-buracos
segue em vias da cidade, dentre
elas, de bairros da região noroeste, para deixá-las em boas condições e oferecer mais segurança
para pedestres e motoristas. Essa
ação previne o aparecimento de
outras fissuras, que podem levar
à infiltração de água e provocar
formação de novos buracos.
Os reparos já foram execu-

Fotos: Divulgação

O processo de fornecimento de
energia elétrica no Bairro Balneário
Água Limpa já é uma realidade. Em
abril, termina a primeira de várias fases
de elaboração do projeto viário, graças
a um Termo de Compromisso assinado,
este mês, entre a Prefeitura, a empresa responsável pela regularização fundiária e a Associação Comunitária do
Bairro Balneário Água Limpa (ABBAL),
que prevê a execução dos trabalhos de
implantação de infraestrutura, como a
colocação de postes para a viabilização
da energia regular dentro das casas.
Logo em seguida, a Cemig inicia a
implantação da energia elétrica domiciliar onde os trabalhos já foram executados e, assim, sucessivamente, até
que todo o bairro seja contemplado.
Cerca de 4 mil famílias vivem no bairro,
que possui 3.259.550 m2 da área.

O canteiro central da Avenida Montreal, nos quarteirões
entre as ruas Ontário e Hamilton, está ficando de cara nova.
O motivo é que o projeto Arborização do Jardim Canadá
vem sendo implantado de forma contínua e constante, com
o objetivo de atender todas as
ruas e avenidas do bairro, que
possui a estrutura para o plantio.
Nesta ação, já foram plantadas 60 mudas de árvores
nativas, como quaresmeira,
ipê-amarelo, resedá, calistemo e magnólia, espécies
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adaptadas e propícias para a
arborização urbana e que valorizam as características ambientais da localidade.
BENEFÍCIOS
Estudos técnicos demostram a importância da arborização urbana na melhoria do
microclima local, da qualidade
do ar, aumento da fauna e biodiversidade, além de proporcionar sombras no ambiente
nos momentos mais quentes
do dia.

REG IÃO N O R DE ST E

Construção da nova UBS Santa Rita
alcança 50% dos trabalhos

Foto: Leandro Paiva Anselmo

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no
Bairro Santa Rita vai ganhando forma. Situada na Rua Antônio de Paula Santos, 1.008,
a estrutura recebe mais de R$ 1,7 milhão em
investimento e segue o padrão do Ministério
da Saúde. Cerca de 50% das obras já foram
concluídas.
Com consultórios odontológico, ginecológico e de atendimento diferenciados, dentre
outros espaços, a UBS será dotada de todas
as condições adequadas para receber usuários e funcionários com conforto e comodidade. O local terá ainda salas de espera, vacinas, triagem, curativo e cuidados básicos.
Toda a parte estrutural e de alvenaria já
foi realizada. No momento, está em execução a fase de acabamento interno e externo,
como instalação de piso e revestimento cerâmico em paredes. A previsão é de que essa
obra seja concluída ainda no primeiro semestre de 2022.

Foto: João Marcelo Dieguez

CT Municipal vai receber peladeiros
das áreas atingidas pela enchente

Mais informações: (31) 3547-5040

Atento às demandas de esporte e lazer na
região nordeste, o Governo Municipal criou o
projeto Gol de Placa, para atender os peladeiros
e times de amigos que utilizavam os campos de
futebol que foram atingidos pela enchente. Com
a iniciativa, os campos do Centro de Treinamento Municipal, localizado no Bairro Honório Bicalho, serão disponibilizados a partir deste mês.
O atendimento será feito por meio de agendamento de horários e o início se dará de maneira gradativa, aos sábados, já que, neste momento, o CT recebe jogos do Torneio Municipal
de Peladeiros, para maiores de 40 anos.
Ao todo, seis campos ficaram devastados na
região nordeste: Alto do Gaia, Cruzeiro, Sindicato dos Mineiros, Aliados, Independente e Continental, além de um campo society.

Foto: Leandro Paiva Anselmo

Equipes seguem mobilizadas na limpeza dos bairros
O trabalho de limpeza de áreas atingidas pela enchente do Rio das Velhas,
ocorrida em janeiro, continua. No momento, a Prefeitura mantém o serviço
em lotes (áreas institucionais, campos
de futebol, dentre outros terrenos) e
residências dos bairros Honório Bicalho
e Santa Rita.
As equipes estão trabalhando nos
imóveis que apresentavam risco à segurança do efetivo da limpeza, mas

passaram por reavaliação da Defesa
Civil Municipal, após o regresso do nível
do rio. No momento, eles estão vazios
e os moradores, atendidos pelo Bolsa
Moradia.
Vale lembrar que a limpeza das ruas
e praças da região nordeste, afetadas
pela lama, já foi realizada e, sempre que
há necessidade, a Administração Municipal envia um caminhão-pipa para
passar novamente por esses locais.
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