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Tarifa única para integrar a cidade
Neste mês de julho, construímos, com a
Câmara Municipal, uma política pública que
vai mudar a vida do nova-limense: a tarifa única no valor de R$ 2,00 para os ônibus municipais. A partir de 7 de agosto, a medida valerá
em todas as linhas da Via Ouro que operam na
cidade, independentemente do itinerário.
Portanto, seja para o Bairro Vila Operária
ou Honório Bicalho, Boa Vista ou Vila da Serra,
José de Almeida ou Alphaville, o usuário pagará o mesmo valor. Isso porque o município vai
subsidiar as passagens e, em contrapartida,
economizará no pagamento mensal do atendimento escolar (serviço prestado pela concessionária), vale-transporte de servidores e

programas sociais. Com a proposta, a tarifa
custará até 65,9% a menos que os preços praticados, o equivalente a 2/3 do que significa
hoje.

“Essa ação impulsiona o
desenvolvimento da nossa cidade e
promove a integração entre os quatro
cantos do município. Ela vai mudar a
vida do nova-limense”
A medida traz inúmeros benefícios. Além
de aliviar o bolso dos usuários, neste cenário
nacional de alta nos preços, também contri-

bui diretamente para a contratação de mão de
obra local, incentiva o uso do transporte coletivo e melhora a mobilidade urbana. Do ponto
de vista macro, essa ação impulsiona o desenvolvimento da nossa cidade e promove a integração entre os quatro cantos do município.
Não resta dúvida de que essa política pública vai ao encontro do conjunto de compromissos assumidos com a população e dos pilares da nossa gestão. Para garantir a eficiência
e a qualidade do serviço, vamos fiscalizar as
variações da demanda de passageiros e exigir
o cumprimento das cláusulas contratuais de
reposição imediata de viagens, à medida que
houver crescimento da demanda.

Gestão Municipal

GOV ER N O

Prefeitura tem novos gestores em 12 áreas
Foram apresentados os novos gestores das
secretarias de Administração, Comunicação,
Desenvolvimento Social, Fazenda, Governo,
Habitação, Obras e Serviços Urbanos, Segurança e Mobilidade Urbana, Projetos Estratégicos e Saúde, além da Ouvidoria-Geral do

Município. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão está sendo ocupada interinamente até que o novo chefe da pasta seja
anunciado.

Foto: João Victor de Moraes

No dia 11 de julho, a Gestão Municipal
anunciou a troca de comando em 12 áreas do
governo. As mudanças – que buscam trazer
mais soluções, agilidade e eficiência – foram
comunicadas em encontro realizado com o
secretariado, na Pensão Retiro.
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Cidade cria brigada de incêndio própria
Com a baixa umidade relativa do ar, aumentam os focos de incêndio florestal. Para combatê-los, a Prefeitura criou uma brigada de incêndio própria, cuja função é garantir uma resposta
rápida no combate aos pontos de queimada.
A equipe é formada por 12 agentes, entre
representantes das secretarias de Obras, Educação, Fazenda, Saúde, Segurança e Defesa Civil
Municipal, que é responsável por coordenar o
grupo. Os integrantes têm formação e experiência como bombeiros civis.
O trabalho da brigada visa facilitar o controle
dos incêndios, fazendo os primeiros atendimentos no local e evitando que o fogo se alastre, até
a chegada do Corpo de Bombeiros. Serão contempladas as ocorrências de qualquer natureza
tanto em áreas de mata quanto urbanas.

Foto: Divulgação

Além de atuar com a remediação no
local, a brigada também promove
ações preventivas. O grupo realizou o
mapeamento do território da cidade
e acionou donos de terrenos para
providenciar a limpeza dos lotes,
evitando o acúmulo de vegetação seca.

O U V IDO RIA

A Prefeitura criou o Ouvidor Mirim, iniciativa de caráter educativo que terá a participação dos estudantes das unidades da rede
municipal de ensino, com idade entre 9 e 15
anos, que estejam cursando do 4º ao 9º ano do
ensino fundamental. As escolas Rubem Costa
Lima e David Finlay são pilotos do projeto e a
expectativa é de que todas participem até o
próximo ano.
O ouvidor mirim e o adjunto serão eleitos
por votação, participarão de capacitações e
terão a responsabilidade de receber as manifestações dos cidadãos de toda comunidade
escolar do bairro em que residem. As demandas serão coletadas pela Ouvidoria e encaminhadas às secretarias responsáveis para tomada de providências. Ao final do mandato,
haverá uma solenidade para a entrega dos certificados, com a participação de autoridades.
O projeto visa aproximar a Gestão Municipal de toda a comunidade escolar, entendendo
melhor suas demandas. Além disso, consolida
a Ouvidoria como instância de escuta da sociedade e desperta nos estudantes noções cívicas e de pertencimento.

Foto: Divulgação

Projeto Ouvidor Mirim é implantado
nas escolas municipais

CANAIS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA
Site: novalima.mg.gov.br • Aplicativo: eOuve
E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br •Telefones: (31) 3542-5980 / 98773-1172 / 98899-1217
Presencial: Rua Scott, 69 A, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
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Unidades de ensino ganham kits com novos
materiais pedagógicos e pisos modulares

Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura começou a entregar, no início
do mês, kits com itens pedagógicos e equipamentos para as escolas municipais renovarem
seu acervo de materiais e estruturarem as salas de recursos. Todas as 28 instituições serão
contempladas.
A composição dos kits varia de acordo
com a faixa etária dos estudantes atendidos. A
educação infantil receberá fantasias, módulos
para estímulo da psicomotricidade (espumados), livros de pano, quebra-cabeças, jogos de
argola, entre outros. Já para o ensino fundamental, os kits contemplam jogos da memória, carrinhos, bonecas, cubo didático e globo
terrestre.
Para equipar as salas de recursos, as escolas estão recebendo plastificadoras novas,
dicionários, caixa de som amplificadora com
microfones, entre outros itens.

PISOS MODULARES
Os pátios de 12 escolas municipais estão sendo revitalizados, com a instalação de pisos modulares. O revestimento é feito de
materiais que evitam escorregões e impactos, priorizando a segurança dos estudantes que utilizarem os espaços. A iniciativa
tem o objetivo de transformar os pátios em mais um local no cenário escolar para os estudantes aprenderem e aprimorarem a
coordenação motora, de forma lúdica.

O Governo Municipal deu mais um passo importante na educação, com a eleição do Colegiado Escolar, que movimentou as unidades de ensino. A medida
inédita possibilita uma gestão escolar mais democrática, já que oferece a participação de servidores da
educação, familiares de estudantes e até líderes estudantis maiores de 14 anos nas escolas dos anos finais.
Os membros dos colegiados têm como atribuições deliberar, de forma consultiva, sobre as decisões
que dizem respeito ao funcionamento administrativo
e pedagógico, além do acompanhamento e aplicação
dos recursos financeiros provenientes dos caixas escolares.
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Foto: Divulgação

Eleição do Colegiado
Escolar mobiliza as
comunidades

EDU CAÇ ÃO

Prefeitura cumpre compromisso com
servidores da educação e paga Prêmio Ideb 2019
Foto: Janaína Santos

O Governo Municipal realizará, na próxima segunda-feira (1º de agosto), o pagamento do Prêmio Ideb Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - referente ao ano de 2019, para mais de 1.500 servidores da
educação. O incentivo corresponde a até dois salários
mínimos, pagos conforme alcance das metas definidas
pelo Ministério da Educação, por parte das escolas e do
município. Mais de R$ 4 milhões serão investidos.
Além de cumprir um compromisso assumido pela
Prefeitura, o Prêmio Ideb é uma importante conquista que valoriza o trabalho realizado na educação da cidade. A partir dessa regulamentação, toda vez que as
escolas e o município se destacarem no Ideb, os servidores serão premiados, com exceção de 2021, devido a
restrições impostas pela legislação federal.

Prêmio Ideb - Critérios para pagamento*:

“

1- Meta por unidade de ensino: se a escola municipal alcançou/superou a
meta estipulada ou ultrapassou sua nota na avaliação anterior, todos os servidores dessa unidade e dos centros de educação infantil de sua referência
recebem um salário mínimo. Também será pago aos servidores do Centro Psicopedagógico (CPP), Escola Ana do Nascimento Souza de Educação Especial
e da própria Secretaria Municipal de Educação, se mais da metade das escolas
avaliadas alcançarem ou superarem suas respectivas metas;

Maria do Socorro Couto,
servidora da rede municipal de ensino

*Cada servidor (em exercício na época da realização da prova) pode receber até dois salários mínimos

“Há 36 anos, sou professora na rede municipal
de ensino e parabenizo a Prefeitura pelo
Prêmio Ideb, garantido por meio de lei própria.
Vejo essa iniciativa como uma conquista e
reconhecimento do nosso trabalho, já que nos
esforçamos arduamente para atingir as metas
estipuladas e sempre buscamos promover um
ensino de qualidade para os estudantes”

2- Metal global: se o município alcançar ou superar sua meta global, todos
os servidores da rede municipal de ensino também têm direito ao benefício,
incluindo dos centros de educação infantil, Centro Psicopedagógico (CPP), Escola Ana do Nascimento Souza de Educação Especial e da própria Secretaria
Municipal de Educação.

Foto: Divulgação

Formação Continuada disponibiliza bolsas gratuitas
de pós-graduação em Aprendizagem Criativa
Os servidores efetivos da
educação serão contemplados
com 44 bolsas gratuitas de pós-graduação em Aprendizagem
Criativa, viabilizadas por meio
de parceria da Prefeitura com
o Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas. A
ação faz parte do Programa de
Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional da
Educação, que busca atualizar
conhecimentos e promover o
ensino de forma mais interativa.

O curso é dividido em cinco módulos e aborda, dentre
outros temas, o planejamento
com enfoque no currículo e avaliação, projetos de vida e formação integral da comunidade escolar, diálogos entre professores
e gestão de um espaço vivo nas
escolas, assim como a viabilização de redes de saberes aplicadas nas instituições. A previsão
é de que as aulas sejam iniciadas
em agosto.
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DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Banco de Talentos Virtual conta com
plataforma mais moderna e fácil de usar
O Governo Municipal disponibilizou uma
nova plataforma virtual do Banco de Talentos.
Trata-se de uma ferramenta mais moderna,
que vai utilizar inteligência artificial, tornando
a usabilidade do candidato mais fácil e intuitiva.

Os interessados podem acessar o site
novalima.mg.gov.br, para realizar o cadastro
e concorrer às oportunidades de trabalho, de
acordo com o perfil profissional de cada um.
O serviço é gratuito e funcionará, simultaneamente, com a versão presencial, oferecendo

mais agilidade e assertividade no processo de
recrutamento e seleção.
Vale ressaltar que os dados dos trabalhadores que já fizeram o cadastro serão migrados para a nova plataforma.

“

Fotos: Lívia Bastos

“Eu já tinha o cadastro e, quando saí
do meu antigo trabalho, voltei para
renová-lo. Uma semana depois, eu
fui para um novo emprego. Estou no
estágio da minha área e está sendo
um grande aprendizado. Algumas
pessoas já falaram que não vale a
pena se inscrever, mas já fui chamado
outras três vezes, mesmo estando
empregado. As oportunidades
surgiram”

CADASTRO
PRESENCIAL NO
BANCO DE TALENTOS

• Centro:
Rua Chalmers, 88. Telefone: (31) 3541-5181
• Jardim Canadá:
Rua Kenon, 95. Telefone: (31) 3547-3060

Igor Moreira,
morador do Bairro Cascalho

Nos dias 15 e 16 deste mês, foi realizada, em Pouso Alegre, a 4ª edição do Fórum Estadual da Mulher Empreendedora,
promovida pela Associação Comercial
Industrial local e a Federaminas Mulher,
em parceria com o Sebrae. O evento
contou com aproximadamente 400 mulheres de mais de 35 cidades mineiras.
Nova Lima foi representada pela maior
comitiva, composta por 70 participantes
parte do programa Elas no Comando.
Além de palestras com grandes nomes do empreendedorismo feminino
e visita técnica, a programação contou
com painéis relacionados a negócios,
inovação e apresentação de casos de sucesso das Câmaras da Mulher Empreendedoras de Minas Gerais.
Com o programa Elas no Comando,
a Prefeitura busca oferecer ações de desenvolvimento, troca de conhecimento
e fortalecimento do empreendedorismo
feminino para as nova-limenses.
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Foto: Divulgação

Comitiva de nova-limenses participa do
4° Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras

“

Foi incrível participar dessa missão
empresarial, por meio do Programa
Elas no Comando, que me permitiu
conhecer empreendimentos de
mulheres muito inspiradoras e
dar uma oxigenada nos meus
negócios. Parabéns à Prefeitura
por esse olhar cuidadoso com o
empreendedorismo feminino de
Nova Lima”

Kênia Saturnino,
empreendedora da cidade

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Desafio Brou agita a cidade e
é sucesso de participação
Um dos maiores eventos de Mountain Bike
e Trail Run do Brasil, o Desafio Brou foi realizado de 1º a 3 de julho, em Honório Bicalho. A
competição reuniu mais de 1.400 atletas, que
vivenciaram a experiência de percorrer as trilhas da região nordeste. O evento movimentou o bairro, fomentando a atividade turística
e o desenvolvimento econômico local. Além
das provas, o público pôde apreciar cerveja artesanal, gastronomia e uma programação repleta de shows musicais no Campo do Aliados,
inclusive da banda “Nenhum de Nós”.

Foto: Fabrício Araújo

DESAFIO BROU EM NÚMEROS:

15.000

pessoas
público flutuante nos
três dias de evento

1.400

atletas
disputaram as provas de
Mountain Bike e Trail Run

R$ 294.670,
R$ 418.707,

“
Thiago Drews,
idealizador do
Desafio Brou

Honório Bicalho
abraçou o evento
e a Prefeitura se
empenhou para
fazer uma grande
estrutura brutal,
para receber atletas
de 15 estados
diferentes”

Foto: Fabrício Araújo

Foto: Lívia Bastos

Foto: Wellington de oliveira

50
de retorno financeiro para a
população e comércio local

Foto: Wellington de oliveira

Foto: Ana Thereza Magnani

60
investidos pela Prefeitura

“

Cristiana Rezende,
moradora de Ibirité

Pela primeira vez, vim
acompanhar meu namorado,
que anda de bike há muitos anos
e participa sempre dos eventos.
Achei a estrutura fantástica, tudo
bem organizado e muito legal.
Espero que, na próxima, eu venha
para participar das provas
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REG IÃO N O R DE ST E

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Um show de animação, com
diversas atrações musicais, cerveja artesanal, organização e
muita gastronomia! A Festa da
Mandioca gerou renda para a comunidade, movimentotando o
turismo local.
A programação musical buscou incluir os artistas locais. Foram dois dias de muita diversão
e várias opções de pratos, com
receitas criativas à base de mandioca – uma festa para toda a
família, que vai retornar para o
calendário de eventos da cidade.
A Festa da Mandioca veio
para mostrar que Honório Bicalho é muito mais que rota de
ecoturismo. É também um lugar
de boa gastronomia, cultura, terra de gente guerreira e acolhedora.

Fotos: Lívia Bastos

Festa da Mandioca promove gastronomia
e turismo sustentável em Honório Bicalho

“

Participar da Festa da Mandioca como expositores foi uma experiência fantástica, já que
tivemos a oportunidade de apresentar para a cidade o nosso trabalho e, principalmente,
de aumentar o capital de giro do nosso negócio. Gostaríamos de ressaltar a importância de
termos em Nova Lima eventos como esse, pois, além de promover trabalho e renda para a
população, potencializa o fluxo turístico e, consequentemente, a valorização do município
Fernando Cassemiro e Jhonnatan Soares, sócios e proprietários do Buffet Fharjann

O projeto Estação das Cores continua recuperando as fachadas dos imóveis atingidos pela enchente do início de
2022. Após o término dos trabalhos no
Bairro Santa Rita, as equipes atuam em
Honório Bicalho e, mais recentemente,
no Nova Suíça. Também serão contemplados imóveis localizados no Bela Fama.
Entre os serviços executados, estão a

pintura e a recuperação de trincas, reboco e outras avarias. Executado em parceria com empresários e pessoas físicas,
o Estação das Cores integra as ações do
programa Recomeço, que foi criado pela
Prefeitura, para fazer frente aos impactos provocados pelas fortes chuvas que
atingiram Nova Lima, em janeiro.

Ação Itinerante de
Desenvolvimento Econômico
é realizada em Santa Rita
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No dia 28 de julho, a Prefeitura
organizou a Ação Itinerante com os
serviços do Banco de Talentos, Sala
do Empreendedor e Carreiras, na
quadra do Bairro Santa Rita. O intuito
foi facilitar o acesso dos moradores
a serviços públicos, como cursos de

Foto: Divulgação

Estação das Cores chega
ao Bairro Nova Suíça

orientações, cadastro para vagas de
emprego e resolução de pendências
de pessoas jurídicas.
Neste ano, a Ação Itinerante de
Desenvolvimento Econômico também já foi realizada nos bairros Jardim Canadá e Cascalho.

ME IO A MB I E NT E

A causa animal alcança mais resultados importantes. No último dia 20, a Prefeitura oficializou o convênio com o Hospital Veterinário da
Newton Paiva, para atendimentos de alta complexidade de animais da cidade. Além disso, o
Governo Municipal também realiza o credenciamento de clínicas veterinárias instaladas em
Nova Lima e interessadas em oferecer atendimento.
O funcionamento do serviço no hospital veterinário é de segunda a sexta-feira e prevê a
realização de castrações, exames e consultas
eletivas e emergenciais. Serão atendidos animais de tutores com renda dentro dos critérios
previstos, inscritos no CadÚnico, protetores e
ONGs. O transporte também será ofertado pela
Gestão Municipal.
Para receber o atendimento, os responsáveis
deverão procurar o setor de protocolo da Prefeitura, localizado na Praça Bernardino de Lima,
80, Centro, e abrir um processo administrativo,
solicitando o serviço.

Foto: João Victor Morais

Nova Lima assina convênio com o
Hospital Veterinário da Newton Paiva

CASOS EMERGENCIAIS:
O cidadão pode acionar a Guarda Civil Municipal Ambiental pelos telefones
(31) 3541-4376 e 3541-5050 ou pelo WhatsApp (31) 97131-8863,
para ser orientado sobre o devido encaminhamento do animal.

Foto: Lívia Bastos

Quase 500 toneladas de lixo foram
recicladas no primeiro semestre de 2022
No primeiro semestre deste ano, foram recicladas 479,5 toneladas de lixo na cidade. A coleta seletiva é executada por meio de
parceria entre o Governo Municipal e a Cooperativa de Catadores
de Papel e Material Reciclável de Nova Lima. A Prefeitura investe
R$ 40 mil por mês na execução do serviço.
A coleta seletiva consiste na separação de resíduos urbanos,
conforme a sua composição, dentre os tipos: plástico, vidro, papel e
metal. Os materiais têm uma destinação adequada, possibilitando
seu retorno à cadeia produtiva. Isso permite reduzir o uso de recursos naturais, aumentando a vida útil de aterros sanitários, além de
contribuir para a preservação do meio ambiente e gerar emprego e
renda na cidade.

No último dia 14, a Prefeitura
realizou, no Centro de Educação
Ambiental (CEA), um curso de
capacitação para os integrantes
do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Ambiental
(Codema) sobre a Legislação
do
Licenciamento
Ambiental
Classe 4 e intervenção em Mata

Atlântica em Perímetro Urbano.
Além dos conselheiros do Codema,
aproximadamente 60 pessoas
da
comunidade
participaram
das atividades. Vale lembrar que,
neste ano, Nova Lima assumiu
mais responsabilidade por ações
administrativas referentes ao
licenciamento ambiental.

Foto: Lívia Bastos

Curso sobre legislação de
licenciamento ambiental
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O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Manutenções são realizadas
em várias regiões

Fotos: Lívia Bastos

As ações de manutenção seguem em execução no município, como as realizadas nas
redes de esgoto e drenagem, nas ruas Antônio Jardim, Francisco Barbosa Pena, Rua Gonçalves Dias e Rua Severiano de Lima, todas na
região central, além das ruas Diamantina (Boa
Vista), Alfredo D’ávila (Vila Odete) e Prados (Cabeceiras).
O serviço de tapa-buracos também foi executado em diversos pontos da cidade, como
nos bairros Jardins de Petrópolis, Santa Rita e
Centro. A Prefeitura fez ainda o reparo do calçamento na Rua Bauxita (Cristais), Banqueta
do Bananal e Rego dos Carrapatos.

Prefeitura inicia
instalação de
400 lixeiras pela cidade
Para manter a cidade mais limpa e preservada, o Governo Municipal adquiriu 400 novas lixeiras.
O trabalho prevê a substituição
dos itens que se encontram danificados e também a instalação em
novos pontos de Nova Lima. As lixeiras que forem removidas serão
avaliadas, e as que puderem passar
por conserto voltarão para as ruas,

S EG UR A N Ç A E M O B I L I DA DE URBANA

Mais placas indicativas
são colocadas na cidade
O Governo Municipal instalou novas placas de indicação. As
orientações mostram destinos
como a UPA, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Prefeitura, Policlínica, Cemitério, Fórum e Mi-
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nistério Público. As placas foram
colocadas na Rua Bias Fortes, próximo à Praça do Senai e nas avenidas Ribeirão do Cardoso e José
Bernardo de Barros.

avenidas e praças.
Além de ajudar no trabalho dos
coletores, o descarte correto do
lixo reduz a proliferação de insetos
– como o Aedes aegypti, mosquito
transmissor de várias doenças – e
evita o entupimento dos bueiros,
motivo de inúmeros transtornos
para o município em épocas de
chuva.

S EG UR A N Ç A E M O B I L I DA DE URBANA

Nova Lima terá tarifa única no valor de
R$ 2,00 para o transporte público municipal

“
Mirna Duarte,
moradora do Bairro
Bela Fama

Fotos: Lívia Bastos

Por meio de iniciativa conjunta da Prefeitura e da Câmara Municipal, o transporte público municipal passará a ser subsidiado, a partir
de 7 de agosto. Com a implantação, as tarifas
vigentes – R$ 4,35, R$ 4,40, R$ 5,15 e R$ 5,85,
de acordo com a localidade – passam a custar
R$ 2,00 em todas as linhas da Via Ouro, empresa
concessionária do serviço.
A medida valerá, inclusive, para as viagens
que contemplam locais mais distantes do centro do município, como Vila da Serra (na Região
Norte, no limite com Belo Horizonte), Jardim
Canadá, Água Limpa e Alphaville, todos na Região Noroeste de Nova Lima.
Em contrapartida, a Administração Municipal economizará no pagamento mensal de passagens de atendimento escolar (serviço prestado pela concessionária), vale-transporte de
servidores e programas sociais. Além disso, a
expectativa é de que a frota que atende a população, composta por 50 veículos, seja ampliada,
se houver aumento da demanda.
É importante esclarecer que a lei aprovada
não abrange as linhas do transporte intermunicipal – que ligam Nova Lima a outras cidades, como Belo Horizonte, Raposos, Rio Acima
e Contagem –, por se tratarem de concessão
estadual.

A passagem no valor
de R$ 2,00 ajuda
bastante. Além de
usar para trabalhar,
todas as pessoas da
minha casa usam o
transporte público para
ir ao supermercado,
casa lotérica e até
mesmo para sair. Pra
nós, que somos cinco
pessoas, representa uma
economia muito grande”

Guarda
Municipal recebe
certificado
do Curso Anual
de Qualificação

VANTAGENS DA TARIFA ÚNICA
- Alivia o bolso dos usuários
neste cenário de alta dos
preços

- Contribui diretamente
para a contratação de
mão de obra local

- Incentiva o uso do
transporte coletivo

- Melhora a mobilidade
urbana

SAIBA TUDO SOBRE AS MELHORIAS NO
TRANSPORTE MUNICIPAL E A TARIFA ÚNICA
NA PRÓXIMA EDIÇÃO ESPECIAL

No dia 22 de julho, foi promovida a
cerimônia de certificação do Curso Anual de Qualificação Profissional da Guarda
Civil Municipal (GCM) de Nova Lima. O
evento marca o fim do treinamento realizado pela corporação, realizado entre os
dias 1° junho e 18 de julho.
No total, 87 agentes participaram
das atividades, divididas em quatro turmas, de modo que os serviços prestados
à população fossem conciliados. A Sala
Geraldo Mingau, no Centro de Educação

Ambiental (CEA), sediou as capacitações.
Já o treinamento prático ocorreu tanto
em Nova Lima quanto no distrito de Ravena, em Sabará.
Durante a qualificação, foram realizadas palestras de legislação aplicada, de
balística e munição, técnicas de abordagem, limpeza de armas de fogo, técnicas
de saque, classificação das armas, conduta e manejo do equipamento, além de
tiro avançado, entre outras.
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SAÚDE

Fotos: Lívia Bastos

A espera pelo nascimento de um bebê traz
vários motivos que alimentam a preocupação
dos pais, amigos e familiares. Dentre os serviços oferecidos pela Prefeitura para amenizar a
ansiedade da gestação, estão as visitas guiadas à maternidade do Hospital Nossa Senhora
de Lourdes, onde os partos são feitos gratuitamente pelo SUS.
Conhecer previamente a estrutura do local onde o bebê vai nascer deixa a gestante e
sua rede de apoio mais seguras, além de proporcionar uma relação de confiança entre a
usuária e o serviço. O programa promove duas
visitas semanais, com duração de uma hora,
guiadas por profissionais da maternidade, responsáveis por apresentar os espaços de pré-parto, alojamento conjunto, berçário e bloco
cirúrgico.
Podem participar mulheres no segundo ou
terceiro trimestre de gestação, usuárias das
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, além de um acompanhante. As visitas devem ser previamente agendadas junto à equipe de saúde da família que as atende.

Foto: Lívia Bastos

Programas municipais oferecem apoio e
acolhimento para gestantes e parceiros

O QUE A
MATERNIDADE
OFERECE?

• Atendimento ginecológico e
obstétrico 24 horas
• Berçário
• Alimentação

• Cartório de registro
• Alojamento conjunto, com
cama para paciente, berço para
recém-nascidos e poltrona para
acompanhante

PRÉ-NATAL DO PARCEIRO
Outra iniciativa disponível para o casal
gestante é o Pré-natal do Parceiro, que tem o
objetivo de envolver ativamente o homem no
acompanhamento e planejamento para a chegada do bebê. As ações oferecem orientações
sobre prevenção, promoção de autocuidado e
adoção de estilos de vida mais saudáveis.

Por meio do programa, o companheiro é
incentivado a participar do pré-natal e das
atividades educativas ofertadas pela UBS de
referência. São disponibilizados ainda exames,
consultas e atualização do cartão vacinal do
parceiro.
Embora seja direcionado ao pai da crian-

“

Marcone Santos,
enfermeiro da UBS
Bela Fama

Além de trabalhar a
paternidade responsável e a
participação do parceiro nas
decisões da vida sexual do
casal, o programa aproveita
a presença do homem
na UBS para integrá-lo
aos serviços de saúde
oferecidos”

Prefeitura promove,
em agosto, terceira
edição do Bota-fora
do Aedes em 2022
12

ça, biológico ou não, toda a rede de apoio da
gestante é convidada a participar em todas as
etapas durante a gravidez e o puerpério. O serviço é ofertado na UBS de referência. Se a gestante não estiver acompanhada, ela é orientada quanto ao envolvimento do companheiro e
tem a oportunidade de fazer o agendamento.

“

Mariana Batista,
mãe atendida pela
UBS Bela Fama

Do pré-natal à maternidade,
o atendimento foi ótimo.
Foi meu primeiro parto em
Nova Lima e eu estava com
medo. Conhecer antes a
maternidade e a equipe
que ia cuidar de mim e dos
gêmeos me passou muita
segurança”

Entre 3 e 9 de agosto, a Prefeitura promoverá a terceira edição do Bota-fora do Aedes em 2022. Serão recolhidos, em 65 bairros, materiais que
possam servir como criadouro para o mosquito transmissor da dengue, zika,
chikungunya e febre amarela.
Para participar, a população deverá colocar na porta de casa, até as 8h,
pneus, garrafas, pratos de plantas e outros objetos que acumulam água. O
caminhão percorrerá os bairros até as 14h, conforme programação disponível
no site novalima.mg.gov.br.

R EG IÃO N O RO E ST E

PA Jardim Canadá começa a disponibilizar
profilaxia de emergência contra ISTs

Foto: Lívia Bastos

Desde 11 de julho, os usuários
do Pronto Atendimento do Jardim
Canadá podem contar com mais
um serviço inédito na unidade: a
Profilaxia Pós-Exposição (PEP), medida
de prevenção de urgência indicada
para pessoas que foram expostas ao
risco de contaminação por infecções
sexualmente transmissíveis (ISTs), como
o HIV, Hepatite B e outras.
A PEP consiste no uso de
medicamentos antirretrovirais, que
agem para reduzir a chance de contágio
em situações como relação sexual
desprotegida e acidente ocupacional.
Para ter eficácia, a profilaxia deve

ser iniciada, preferencialmente, nas
primeiras duas horas após exposição ao
risco e, no máximo, em até 72 horas. A
pessoa é acompanhada pela equipe do
Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA/SAE).
COMO ACESSAR?
Além do PA do Jardim Canadá, o
usuário também pode se dirigir à UPA
ou Hospital Nossa Senhora de Lourdes,
unidades em que o serviço já era
oferecido, e demandar o atendimento a
qualquer hora do dia.

A Prefeitura instalou, na Praça Quatro Elementos, no Jardim
Canadá, um conjunto de equipamentos para estimular a prática
de atividades físicas e o convívio
social no bairro. Essa é a primeira do novo modelo de academia
ao ar livre instalada na cidade – a
segunda foi colocada na Praça da
Bíblia, no Centro.
Fabricado em aço, esses
equipamentos têm mais durabilidade, já que são mais resistentes
à chuva e ao sol. Por questão de

Fotos: Fabrício Araújo

Praça Quatro Elementos
recebe academia ao ar livre
e parquinho infantil
segurança, o uso dos aparelhos
em Nova Lima é recomendado
para pessoas a partir de 16 anos
de idade. Vale lembrar que, para
garantir a preservação do espaço, o cuidado por parte da comunidade é fundamental.
Além de uma nova academia
ao ar livre, a Praça Quatro Elementos também recebeu bicicletários e mesas de piqueniques.
Para a diversão das crianças, o
Governo Municipal instalou ainda
um parquinho infantil.

Corrida
reúne cerca de
600 atletas
A Etapa Regional Noroeste do Circuito
Nova Lima - Viva Runners foi um sucesso!
Aproximadamente 600 atletas participaram do evento esportivo, que ocorreu na
manhã de 17 de julho, no Jardim Canadá.
Foram 5 km de corrida e 3 km de caminhada, com largada e chegada na Praça Quatro
Elementos. O resultado oficial está disponível no site novalima.mg.gov.br.
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ESP O RT E E L A Z E R

Programa de Emagrecimento é implantado
para ajudar quem busca vida mais saudável
de setembro, no Ginásio Poliesportivo do Bairro Cabeceiras.
ACOMPANHAMENTO
PROFISSIONAL
Serão ministradas aulas presenciais por profissionais de educação física, que darão dicas sobre a
importância da prática de atividade
física, como hábito para ajudar no
emagrecimento. Os participantes
também contarão com o apoio de
nutricionistas que orientarão sobre
alimentação saudável, hábito importante para quem deseja emagrecer e, assim, manter o seu Índice
de Massa Corporal (IMC) ideal.

Fotos: Lívia Bastos

Fazer atividade física regular e
manter uma alimentação equilibrada. São essas as orientações que se
ouve de médicos, profissionais de
educação física, nutricionistas, fisioterapeutas e tantos outros, por
quem quer e precisa emagrecer
para melhorar ou manter uma boa
saúde.
PaCom o objetivos de ajudar os
nova-limenses que buscam uma
vida saudável, a Prefeitura criou o
Programa de Emagrecimento, voltado para pessoas com idade a partir de 16 anos. Serão 60 dias de maratona contra o excesso de peso. A
primeira avaliação começou no dia
de 23 de julho e a final será em 24

Colônia de Férias reúne crianças
em atividades de recreação e jogos
Julho está acabando e, com ele,
também as férias. Essa parada no calendário escolar é fundamental para
o descanso dos estudantes – muitos
participaram da Colônia de Férias, promovida pela Prefeitura. As crianças puderam brincar bastante e recarregar a
bateria para dar continuidade ao ano
letivo.
No total, 150 crianças, com idade
entre 5 e 12 anos, se inscreveram para
participar de atividades como capoeira, jiu-jitsu, jogos e brincadeiras, teatro,
musicalização, zumba kids e Rua do Lazer.
Importante como prática de atividade física, a Colônia de Férias trabalha
a socialização, estimula a criatividade e
outras habilidades, contribui para o fortalecimento dos vínculos de amizade,
oferece segurança para brincar e estimula a alimentação e hábitos saudáveis.

“
Henrique Salgado,
morador do Bairro
Honório Bicalho
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Eu gostei muito de
ter participado da
Colônia de Férias.
Os instrutores
são muito bons,
me diverti nas
atividades com os
colegas e também
fiz novas amizades”

ESP O RT E E L A Z E R

Mais de 100 times disputam
Campeonato Nova-limense de Futsal

Foto: Ana Thereza Magnani

Desde 2 de julho, a bola está balançando
as redes das quadras e ginásios do município.
É o Campeonato Nova-limense de Futsal
que movimenta a cidade, reunindo atletas,
com idade a partir dos 7 anos, de Nova Lima,
Raposos e Rio Acima. O campeonato vai além
do esporte, pois proporciona momentos de
descontração e alegria às famílias e colegas
dos particpantes, que se unem para assistir
aos jogos e torcer pelo time preferido.
Ao todo, 108 times disputam o campeonato
nas categorias sub-7, 9, 11, 13, 15, 17 e 20;
feminino, adulto A, adulto B, adulto C, adulto
feminino, máster e veterano para todas as
faixas etárias, divididos nas séries Ouro, Prata
e Bronze. A tabela dos jogos está disponível no
site novalima.mg.gov.br.

Gincana da Vovó e do Vovô
proporciona momentos de alegria

Fotos: Lívia Bastos

Várias
ações
e
atividades
direcionadas a nova-limenses de todas
as idades vêm sendo realizadas pela
Gestão Municipal. No mês de julho,
130 idosos da cidade se reuniram, nas
tardes de 28 e 29 de julho, para se
divertir na Gincana da Vovó e do Vovô.
Alegria e empolgação marcaram as
atividades.
As tarefas exigiram das equipes
agilidade, coordenação e raciocínio;
jogos
e
brincadeiras
também
incrementaram a gincana. O objetivo
foi proporcionar aos frequentadores do
Centro de Referência da Pessoa Idosa
e ao público em geral momentos de
descontração e lazer.
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DESEN VO LV I M E NTO S O C I A L

No último domingo (23), a Praça Bernardino de Lima foi palco de encontro das mulheres
negras, que compartilharam suas experiências
de vida, para celebrar o Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
(25 de julho). A data representa um marco na
luta contra o racismo e o sexismo.
Ela teve origem em 1992, quando, em Santo Domingo, na República Dominicana, foi realizado o 1º Encontro de Mulheres Negras da
América Latina e do Caribe, que reuniu participantes de 70 países para celebrar e refletir
sobre seu papel na sociedade.
Em Nova Lima, a data homenageia Tereza
de Benguela foi uma mulher escravizada e líder
do quilombo Quariterê, no século XVIII. Depois
da morte do seu companheiro, ela se tornou
a rainha do quilombo e, por meio de sua liderança, liderou a resistência à escravização por
duas décadas.

Festas Juninas reúnem usuários dos
equipamentos da assistência social
Além de atendimentos à comunidade, os
Centros de Referência de Assistência Social
(Cras) proporcionam momentos de lazer e
diversão aos usuários. Em julho, foram realizadas festas juninas nos territórios Norte,
Cruzeiro, Nordeste, Centro e Noroeste, com
brincadeiras, distribuição de lanches e danças de quadrilhas.
As festas também foram organizadas
no Centro de Referência da Pessoa Idosa,
nas unidades de Acolhimento Institucional
para Criança e Adolescente e Residência Inclusiva, no Espaço Cidadania e nas casas de
Passagem Feminina e Masculina.
Os eventos tiveram como objetivo reforçar a percepção desses espaços como
locais de confraternização e troca de experiências e oportunidades, além de possibilitar vivências diferentes entre as equipes de
profissionais, famílias assistidas e comunidade.
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Fotos: Lívia Bastos

Mulheres Negras contam suas
histórias na Praça Bernardino de Lima

CULT UR A

Coluna do Nova-limense

Prefeitura abre editais para
premiar artistas da cidade em
mais de R$ 330 mil
WALTER CANUTO

Das Cabeceiras para o mundo! O nova-limense Walter Canuto, já reconhecido
violonista da cidade, teve seu nome gravado nada mais, nada menos, que no famoso livro dos recordes mundiais, o Guinness
Book.
A trajetória de Walter teve início na Rua
Nova, local em que viveu os primeiros anos
de vida. Ainda criança, mudou-se com sua
família para o Bairro Cabeceiras, de onde
traz as lembranças mais marcantes da música na sua infância. Acompanhava sempre
o pai, instrumentista, que se reunia com os
amigos para tocar em vários cantos da cidade.
“Trago essa veia musical desde o berço, quando já sentia a música e a presença
dos instrumentos. A influência do meu pai
e das corporações musicais de Nova Lima
despertaram o meu gosto pela música instrumental”.
Já conhecido como representante da
música brasileira, um dos ápices da carreira
se deve à participação em um concerto em
Nova York, no qual foi considerado como a
mais nova expressão mundial do violão de
7 cordas e, informalmente, violonista mais
rápido do mundo.

“A influência do meu pai e das
corporações musicais de Nova
Lima despertaram o meu gosto
pela música instrumental”
O reconhecimento que o tornou um recordista do Guinness veio de forma casual
e natural, segundo Walter. Após se destacar
em um festival virtual nas redes sociais, foi
inscrito por uma amiga russa para participar do festival Guitar Virtuosi Moscow International Festival, ocasião em que levou
o 1º lugar na categoria Violão de 7 Cordas.
O vídeo da apresentação foi enviado para
o Guinness World Records, publicação anual que reúne recordes internacionalmente
revalidados, que o reconheceu como o violonista de 7 cordas mais rápido do mundo.
O prêmio no evento russo Virtuosi e a
entrada para o Guinness renderam oportunidades de participar de concertos em
vários países. Mais recentemente, assinou
contrato para se apresentar no Japão e outros locais da Ásia. Para o nova-limense, o
foco agora é aproveitar a visibilidade do recorde para brilhar mundo afora.

Fotos: Lívia Bastos

Violinista de 7 cordas entrou
para o Guiness Book como o
mais rápido do mundo

A Gestão Municipal busca preservar e
celebrar a cultura local, valorizar os profissionais da área e divulgar o trabalho desses
agentes, além de reconhecer essa forma de
geração de renda tão importante para uma
grande parcela da população. Para isso, realiza agora mais duas ações inéditas.
Estão abertas, até o dia 28 de agosto, as
inscrições para o concurso que vai premiar
a trajetória de atuação de artesãos de Nova
Lima. Podem se inscrever pessoas físicas e
jurídicas, sem fins lucrativos, que atuam na
área, residentes e domiciliados em Nova
Lima.
Serão selecionadas 24 propostas de pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos na
área de artesanato, com pagamento de três
prêmios no valor de R$ 30 mil para pessoa
jurídica e 21 prêmios no valor de R$ 6 mil para

pessoa física, totalizando um investimento
de R$ 216 mil.
ARTES VISUAIS
Outro edital aberto vai premiar seis propostas com exposição na Galeria de Arte
da Casa Aristides, além de R$ 20 mil para
cada participante – um investimento de
R$ 120 mil. Poderão participar da iniciativa
artistas visuais e grupos de artistas locais,
projetos curatoriais ou de entidades afins,
domiciliados em Nova Lima. Os interessados
têm até 29 de agosto para se inscrever.
Também serão aceitas inscrições de menores de 18 anos, desde que o cadastro seja
acompanhado de autorização do representante legal do respectivo participante, com
firma reconhecida em cartório.

Participe!
Os editais estão disponíveis no site
novalima.mg.gov.br. As inscrições devem ser realizadas no Departamento de
Contratos e Licitações (Rua Bias Fortes,

62, Centro), com a entrega da documentação completa. Fique atento aos prazos!
Mais informações: (31) 3541-9635

Vencedores do Prêmio de
Cultura Popular 2022
O resultado do Concurso Municipal de
Premiação de Propostas de Cultura Popular 2022, uma iniciativa da Prefeitura
para valorizar os trabalhos que contribuem
para a formação da identidade cultural e social da cidade, foi divulgado no site
novalima.mg.gov.br. No total, 12 propostas
selecionadas receberão a premiação no valor de R$ 20 mil, totalizando um investimento de R$ 240 mil.

Esse é o segundo ano em que o edital é
aberto. Mais uma vez, teve um número expressivo de inscritos. Ao oportunizar que essas instituições sejam premiadas, o Governo
Municipal reconhece a importância e seriedade dos trabalhos desenvolvidos em prol da
cultura nova-limense e incentiva que ações
como essas se perpetuem e sejam repassadas para fortalecer ainda mais a cultura popular.
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CULT UR A

Arraial Nova-limense é
retomado com grande festa

Fotos: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos

O projeto Sexta na Feira do dia 22 foi para lá
de especial com o Arraial Nova-limense, que seguiu até 24 de julho, no Espaço de Caminhada da
AngloGold Ashanti. Tradição na cidade, a festa foi
retomada após dois anos, em decorrência da pandemia.
Shows com Pedro Aparato e Bruno Duarte,
além da apresentação do Grupo de Quadrilha Arraial Pé Roxo, abriram a programação. No dia seguinte, teve início o Concurso de Quadrilhas, com
apresentações dos grupos: Arrastapé, Renascer
Junino, Milho Verde, Fogo na Perna, Luar do Sertão
e Pé na Brasa. Para animar o público, também se
apresentaram o Grupo da Pessoa Idosa e a banda
Forrogodó.
Para fechar a programação, as crianças se divertiram na Rua do Lazer e o público prestigiou o
show do cantor Rodolffo Rodrigues e a apresentação dos grupos Paixão Junina Mineiro, Sol Nascente, Fulô de Laranjeira, Fogo de Palha, Nova Geração
e Arraial do Pé Roxo.

Vencedores:
1º Lugar: Fulô de Laranjeira
2º Lugar: Fogo de Palha
3º Lugar: Nova Geração
Melhor casal: Grupo de Quadrilha Nova
geração
Melhor marcador: Grupo Fulô de Laranjeira

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 23ª Sessão Ordinária, realizada
em 13/06/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:
INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200035
4895001202200036

HGU8834
PVG4142

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 24ª Sessão Ordinária, realizada
em 23/06/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:
DEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200038

PWS5822

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 6ª Sessão Extraordinária,
realizada em 28/06/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as
seguintes decisões:
INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200039
4895001202200040

PWL7412
KRS6958

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 25ª Sessão Ordinária, realizada
em 01/07/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:
INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200041
4895001202200042

OWM8H12
HKL2130

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 26ª Sessão Ordinária, realizada em 05/07/2022, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
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Recurso

Placa

4895001202200037

RFG3H58

DEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200044

PYP8219

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200043

HHC8579

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 27ª Sessão Ordinária, realizada
em 07/07/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:
INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200045
4895001202200046

RNO4C67
RME7B29

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).
Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima
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5ª edição do Visite Nova Lima
nas Trilhas será dia 21 de agosto

Participe!

Foto: Divulgação

O projeto “Visite Nova Lima - Nas Trilhas” –
que promove a atividade de ecoturismo, apresentando atrações naturais existentes na cidade – vai percorrer o Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça, que tem sede na Região Noroeste. A
caminhada, de 6km, será no próximo dia 21 (domingo) e é considerada de nível moderado.
O parque é um rico espaço natural com paisagens de beleza singular e grande biodiversidade. Nele, há seis mananciais e diversas trilhas
que são muito frequentadas por praticantes de
trekking e mountain bike. O projeto vai apresentar a Trilha do Cerrado, que conduz ao Mirante dos Planetas – um ponto de observação, de
onde é possível avistar várias cidades da região
metropolitana, como Belo Horizonte, Ibirité e
Betim.

Para participar da caminhada, é necessário
fazer inscrição gratuita, entre 1º e 18 de agosto,
no site novalima.mg.gov.br. A atividade é vol-

tada para maiores de 12 anos. A concentração
será no estacionamento do Parque, na Avenida
Montreal, s/n, no Jardim Canadá.

Foto: Lívia Bastos

Feira Artesanal é a atração do
primeiro fim de semana de agosto

Cidade recebe
cessão de uso da
estação ferroviária
de Honório Bicalho

A região do Vila da Serra recebe, no dia
7 de agosto (domingo), das 9h às 14h, mais
uma edição da Feira Artesanal. O projeto
integra a programação do evento “Sense
Day”, promovido pela empresa local que
fabrica bicicletas.
Quem passar pela feira, que será montada na Rua Angico, no Vale do Sereno,
poderá adquirir itens de artesanato, pães
caseiros, cervejas artesanais, hortaliças,
conservas e agroecológicos, além de queca e lamparina – tudo produzido em Nova
Lima.
A entrada é gratuita e o evento contará também com a exposição dos produtores de artesanato (Mãos do Vila), pista de
bicicletas e música ao vivo.

A Prefeitura adquiriu a cessão de uso
da área da antiga Estação Ferroviária de
Honório Bicalho, que passa a pertencer ao
município pelos próximos 20 anos. O documento foi assinado no dia 30 de junho, entre a Gestão Municipal e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). O imóvel será reconstruído e o espaço, transformado em um Centro Cultu-

ral para preservar e desenvolver o turismo
e a cultura local.
Ações dessa importância impulsionam a vocação natural da região, que é um
promissor polo de atração turística. Além
da cessão de direito de uso da estação, a
Gestão Municipal trabalha para viabilizar o
trem turístico cultural e restauro da ponte
do Cambimbe.
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O Governo Municipal também realiza intervenções para recuperar vias da Região Norte. No Vila Castela, foi concluído o recapeamento asfáltico das ruas Grandolfo e Granada.
Já no Estância Serrana, a Prefeitura executou uma obra de contenção em um trecho
da Rua Bem Te Vi. No local, houve um escorregamento de encosta ainda em 2020. No momento, está em execução a recomposição do
pavimento e, ao final dos trabalhos, será feita
a do passeio.
Com essas ações, a Gestão Municipal
atende a antigas reivindicações dos moradores locais, além de oferecer mais segurança
para motoristas e pedestres que circulam pela
região.

Fotos: Lívia Bastos

Prefeitura executa obras
de contenção e recomposição de vias

PL AN EJA M E NTO E G E STÃO

Foto: Fabrício Araújo

Elaboração do diagnóstico é a
próxima etapa do Plano Diretor

20

De posse dos dados coletados
durantes as visitas técnicas de campo e das questões apontadas nas
oficinas comunitárias realizadas, a
Gorceix, fundação contratada pela
Prefeitura, elaborará o relatório do
diagnóstico do município, que será
apresentado em audiência pública.
O documento servirá de base para
as propostas de revisão do novo Plano Diretor.
Nas oficinas, os participantes
colocaram as questões dos bairros e
regiões da cidade, que serão consideradas nos estudos em elaboração.
As oficinas ocorreram de forma regionalizada nas seguintes localidades: São Sebastião das Águas Claras,
Jardim Canadá, Honório Bicalho,
Vila da Serra e Centro. Participaram
dos encontros moradores, representantes de associações, ONGs e
da iniciativa privada.

“

Foi uma honra poder contribuir em
uma das importantes etapas para
o processo de revisão do Plano
Diretor de Nova Lima, em que, por
meio do diagnóstico, podemos levar
em consideração as demandas das
comunidades. Tratamos de questões
delicadas como mobilidade e meio
ambiente de forma madura e
objetiva, no intuito de atender todas
as regiões diretamente envolvidas”
Marcelo Borges,
morador do Bairro Jardinaves

