Cidade
integrada,
cidade de
todos

Prefeitura

Jonas Gomes Silva
Morador do Bairro Nossa
Senhora de Fátima

Tarifa Única a R$ 2 para
ir a qualquer lugar de
Nova Lima

8 mil estudantes
e educadores
contemplados com a
Revolução Tecnológica

Conjunto de ações
inéditas em favor da
Causa Animal

2a7

8 a 12

13 a 15

Mais
compro_
missos
cumpridos
Nova Lima está em movimento e,
a cada passo, resultados inéditos
chegam até o cidadão. A implantação,
pela primeira vez, de uma Tarifa Única
para os ônibus municipais alivia o bolso
do nova-limense, coloca o trabalhador
em vantagem no mercado local e une
ainda mais as regiões, já que permite
o acesso do usuário, a baixo custo, a
qualquer lugar da cidade.
Outra ação de destaque é a Revolução
Tecnológica da Educação, que
disponibiliza tablets e notebooks
para estudantes e educadores, além
de telas interativas para as salas de
aula. Sem falar em internet gratuita e
outros serviços inéditos que compõem
esse grande pacote de soluções em
tecnologia para impulsionar o nosso
ensino.
Por fim, as ações a favor da Causa
Animal – tratadas dentro das
temáticas ambiental, de saúde e, até
mesmo, social – mostram que Nova
Lima vive, de fato, um novo tempo.
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Tarifa Única a R$ 2:
economia para toda
a cidade
A Prefeitura reduziu e unificou os valores das passagens
do transporte municipal. Com apenas R$ 2, você pode ir a
qualquer lugar de Nova Lima com os ônibus da Via Ouro.
A medida alivia o orçamento familiar e também o bolso
dos empregadores, com o menor custo no pagamento de
vale-transporte aos colaboradores, em relação aos preços
antigos.
A nova tarifa ainda trará redução de custos para a
Prefeitura, como no pagamento mensal de passagens de
atendimento escolar (prestado pela concessionária), valetransporte de servidores e programas sociais.

Antigas passagens:
R$ 4,35
R$ 4,40
R$ 5,15
R$ 5,85

REDUÇÃO DE ATÉ

65,9%

TARIFA ÚNICA*

R$ 2
*Preço válido até o final de 2023
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Aplicativo KIM+ facilita
a vida dos usuários de
ônibus
Quer saber se seu ônibus está chegando? Agora é possível! Os
usuários passaram a ter acesso a um aplicativo que oferece essa
função, além de várias outras vantagens, até o pagamento das
passagens com Pix e crédito. O KIM+ é o novo app disponível para
que os usuários tenham, na palma da mão, todas as informações
que precisam saber, como horário das linhas, acompanhamento
em tempo real do trajeto dos ônibus e compra de passagens! A
oferta do serviço é uma das contrapartidas estabelecidas pela
Prefeitura à Via Ouro, para a implantação da Tarifa Única na
cidade. Mais uma ferramenta para facilitar a vida do cidadão!

Conheça as vantagens
do app:
• Consultar horários, paradas e trajetos;
• Acompanhar, em tempo real, seu ônibus se
movimentando pela cidade;
• Recarregar seu cartão da Via Ouro;
• Comprar passagem avulsa pelo seu smartphone,
disponibilizada por QRcode;
• Pagar com cartão de crédito, Pix, transferência,
depósito e boleto;
Disponível para:
e versão web (kimmais.com.br)
É importante que, ao fazer o
download, o usuário realize o seu
cadastro, que é simples e rápido!
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Números comprovam
benefícios da Tarifa
Única
Mudanças nas linhas
AUMENTO DA FROTA DE

45 para 49 ônibus
EM CIRCULAÇÃO

2 veículos de reserva

BELA FAMA
Retorno dos horários de sábado,
anteriormente atendidos pela linha Honório
Bicalho (novo quadro com 12 viagens aos
sábados)

49 viagens a mais na semana

ÁGUA LIMPA / NOVA LIMA
Ampliação dos horários para atendimento
noturno

EM CASO DE AUMENTO DA DEMANDA

+ 26 EM DIAS ÚTEIS (DE 385 PARA 411)
+ 12 AOS SÁBADOS (DE 207 PARA 219)
+ 11 AOS DOMINGOS (DE 157 PARA 168)
AUMENTO DE 10% NA DISTÂNCIA
PERCORRIDA POR DIA DE

10 mil km

PARA

11 mil km

10 vagas

ALPHAVILLE
Aumento de 1 veículo durante o pico
FIAT BIOCOR
Ampliação dos horários de domingo (de 4
para 15 viagens)
ÁGUA LIMPA / JARDIM CANADÁ
Aumento de 1 veículo durante todo o dia e
ampliação no atendimento noturno (de 8
viagens para 22 horários)
JARDIM CANADÁ
Aumento de 1 veículo durante o horário de
pico

ABERTAS PARA CONTRAÇÃO DE
NOVOS MOTORISTAS

4 veículos novos
0 KM / MODELO 2023, COM CHEGADA PREVISTA
PARA O PRÓXIMO MÊS DE DEZEMBRO
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HONÓRIO BICALHO
Aumento de 1 veículo durante todo o dia
(de 26 para 35 viagens)

Para o ajuste dos horários, foram
consideradas as demandas de passageiros,
reclamações e sugestões recebidas pelo
SAC da empresa concessionária.
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Alívio no bolso:
mais economia
para o usuário
O custo com o transporte é um desafio para as famílias,
especialmente neste momento de constante alta dos
preços. À medida que o gasto aumenta, o poder de
compra das famílias diminui. Embora o município ofereça
outros programas que cobrem algumas dessas despesas,
como o transporte escolar, há uma parcela da população
que ainda precisa assumir o custo com transporte.
A Tarifa Única alivia o orçamento do cidadão com esse
gasto.

Quanto custa o vale-transporte
por funcionário?
Municipal (Via Ouro)
R$ 88,00

BH Trans
R$ 198,00

Intermunicipal Raposos

Vantagens também
para os empregadores
A Tarifa Única também gera efeitos positivos no
desenvolvimento econômico, contribuindo diretamente
para o orçamento de micro e pequenas empresas. Um
levantamento realizado pela Prefeitura aponta que, para um
empregador de Nova Lima, fica muito mais barato contratar
mão de obra local. Ao priorizar os trabalhadores que utilizam
uma linha municipal (operada pela Via Ouro), as empresas
podem economizar, mensalmente, de 55,5% até 78% com o
custo de vale-transporte, por funcionário.

R$ 255,20

Intermunicipal Rio Acima
R$ 255,20

Intermunicipal Nova Lima - BH
R$ 336,60

Belo Horizonte - Alphaville
R$ 365,20

Belo Horizonte - Jardim Canadá
R$ 365,20

Belo Horizonte - Água Limpa
R$ 365,20
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Mais mobilidade
e integração para
a cidade
R$ 2 para ir a qualquer
lugar de Nova Lima
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Revolução
tecnológica da
educação
Nova Lima deu um passo decisivo para
revolucionar a educação por meio da
tecnologia! A Prefeitura realizou um
grande investimento em equipamentos,
conexão gratuita e outros serviços inéditos
no município para alunos, educadores e
escolas.
O programa, que conta com o investimento
de cerca de R$ 50 milhões, contempla a
entrega de 7 mil tablets de última geração,
com seus respectivos acessórios, para
alunos do 1º período ao 9º ano da rede
municipal de ensino. Além disso, mil
professores, supervisores e diretores
receberão um notebook novinho em
folha, equipado para servir como
suporte no planejamento de aulas
e atividades diárias. E não para por
aí! Todas as salas de aula e salas de
recursos multifuncionais ganharão
telas interativas, com ferramentas de
imagem, áudio e vídeo e tecnologia
touch screen de navegação.
“Adoro tecnologia! É meu primeiro
tablet e estou muito animado para
jogar, aprender coisas novas e fazer as
atividades da escola com ele”

É o Governo Municipal usando a tecnologia
como aliada do processo de aprendizagem,
tornando os estudos e a sala de aula mais
práticos e atrativos.

Bernardo Monteiro,
estudante da E.M. Florie W. Dias
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7 mil tablets
chip de internet, teclado
bluetooth, fone de ouvido, capa
e película protetoras, Windows
10 e Pacote Office

1 mil notebooks

chip de internet, roteador
wi-fi, mouse wireless,
Windows 10 e Pacote
Office

Telas interativas
para todas as salas de
aula e salas de recursos
multifuncionais
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Educação conectada
De que adianta um equipamento top, se os
nossos alunos e educadores não puderem
explorar conhecimentos mundo afora?
Mais do que oferecer internet gratuita, a

Prefeitura vai disponibilizar um sistema que
capta o melhor sinal por região da cidade,
com estabilidade e acesso móvel, inclusive
em locais com dificuldades de conexão.

60GB

de internet anuais
para estudantes

120GB

de internet anuais
para educadores

Aprender brincando
Inovação na forma de estudar!
Agora, os alunos da rede municipal
de ensino poderão aprender
matemática e desenvolver o
raciocínio lógico por meio de
jogos interativos. A gameficação
do aprendizado é fruto de uma
parceria com a Matific, empresa
referência na criação de jogos digitais
de matemática para crianças do

ensino infantil e fundamental, por
especialistas em educação.
Os games desenvolvem o
pensamento crítico, estimulam a
resolução de problemas e reduzem
a ansiedade matemática. Uma
divertida jornada de descoberta do
universo dos números. A plataforma
também traz vantagens para o
professor, pais e responsáveis.

Eles conseguem acompanhar o
desempenho do estudante nas
atividades. A ferramenta destaca
os pontos fortes e as áreas a serem
desenvolvidas em tempo real e
semanalmente.
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Sala de aula
virtual
O presencial e o virtual andam cada vez mais
juntos e não é diferente na escola.
A Prefeitura tomou a dianteira no processo de
digitalização dos espaços de ensino, integrando
a oportunidade de ter salas de aula virtuais, além
dos ambientes físicos.
Todos os estudantes do 1º período ao 9º ano terão
acesso, com login exclusivo, aos
serviços completos do Google Classroom, uma
plataforma que permite aos professores da
rede ensinarem seus conteúdos e interagirem
com alunos e pais. Uma oportunidade para
o aprendizado continuar, mesmo quando o
estudante não estiver na escola.

“Gostaria de agradecer à Prefeitura pelos
tablets. Vai ser muito bom para a recuperação
das matérias perdidas por causa da pandemia”
Ana Cecília Dias,
estudante da E.M. Florie W. Dias

Com o Google Classroom, os educadores podem
criar turmas, distribuir tarefas, verificar quem
concluiu as atividades, além de tirar dúvidas em
tempo real e dar notas. Os colegas de turma
podem comunicar-se e receber notificações
quando novos conteúdos são inseridos na sala de
aula virtual.

Login exclusivo do Google Classroom
para todos os estudantes
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Prêmio Ideb: compromisso
cumprido com a educação
Reconhecimento e valorização de quem se
dedica todos os dias pelos nova-limenses e
para fazer a educação da cidade brilhar! Em
2019, o município bateu a meta do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), principal indicador de qualidade da
educação brasileira. As escolas também se
destacaram, superando a meta ou
a sua própria nota nas
edições passadas.
O ótimo resultado é fruto do trabalho

conjunto da comunidade escolar com
os servidores da educação, que foram
premiados, em agosto de 2022, com até
dois salários mínimos pelo seu desempenho
profissional.

Mais de

1.500

servidores receberam
o Prêmio Ideb

R$ 4
milhões
investidos pela
Prefeitura
Nota

6,9
no Ideb

O Prêmio Ideb, implantado
pela Prefeitura, será
concedido a cada
dois anos, quando são
divulgadas as notas.
Começando por 2019,
agora, 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.

“Ser premiada por
cumprimento de
metas é um incentivo
positivo capaz de criar
entusiasmo e vontade de
alcançar sempre mais. É
um reconhecimento que
nos mantém motivadas
a buscar melhorarias
para a educação de
nossos alunos”
Tânia Silva,
professora da rede municipal de
ensinos

Informa Especial • 18 de Agosto de 2022

12

Cidade à frente da proteção animal
Castrar para combater
o abandono
Mais de 3 mil animais já
castrados gratuitamente
20 bairros contemplados

O Governo Municipal vem investindo em amplas ações
para proteção dos animais. Uma delas é o Castramóvel,
que oferece castração gratuita de cães e gatos
comunitários, sob tutela de cidadãos em vulnerabilidade
econômica, protetores e ONGs. Uma medida que
impacta diretamente na redução do abandono.
Em média, ao se reproduzir, apenas um casal de cães
não castrados é capaz de dar à luz a 12 filhotes em um
ano, considerando três ninhadas entre 2 e 8 animais
por gestação. Se, ao entrar na vida fértil, pais e filhotes
procriarem entre si, esse número pode se multiplicar
mais de mil vezes, em 5 anos! São muitos mais animais
que a disponibilidade de lares responsáveis para eles.
A reprodução descontrolada e o abandono expõem cada
vez mais bichinhos ao sofrimento de viver sem abrigo,
comida, água, cuidados e amor. A situação impacta
na saúde pública do município, com o aumento da
proliferação de doenças como a leishmaniose e a raiva,
que contaminam animais e humanos.
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Chips de
identificação
Os animais atendidos pelos programas oferecidos na
cidade, além dos tutorados de protetores, recebem um
microchip de identificação. O dispositivo funciona como
um RG do animal, cujas informações são cadastradas no
banco de dados estadual, no momento da implantação.
Dessa forma, fica mais fácil localizá-lo, caso ele fuja ou
se perca. Ainda é mais uma importante medida para
combater o abandono.

• Gratuito
• Seguro e inviolável
• Não precisa de manutenção
• Baixa restrição de aplicação
• Dura por toda a vida do animal
• Responsabiliza o tutor em caso de abandono
• Permite identificação do tutor em caso de fuga, perda e roubo

1 mil animais
microchipados
RESGATE
O município está estruturado com equipamentos
específicos para fazer o resgate de animais silvestres
e em situação de maus-tratos. O trabalho é feito pela
Guarda Civil Municipal, que já atendeu mais de 294
ocorrências, envolvendo onças, raposas, serpentes,
ouriços, além de animais domésticos.
DIÁLOGO
Política pública se faz ouvindo quem entende do
assunto. Por isso, o município criou o Fórum Permanente
Municipal de Proteção e Defesa Animal, em 2021,
para ampliar o diálogo com protetores, entidades
governamentais e não governamentais, simpatizantes da
causa e voluntários.
RESPONSABILIZAÇÃO

Sônia Vieira
Moradora do Bairro Matadouro
e uma cadelinha resgatada
à espera de adoção

Desde 2021, Nova Lima tem lei específica para punir
quem comete maus-tratos, com multa progressiva em
caso de reincidência e obrigatoriedade para o infrator de
pagar os custos do tratamento veterinário do animal.
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Atendimento
veterinário
gratuito

A Prefeitura está trabalhando para que nenhum animal deixe de
receber atendimento veterinário em função da falta de recursos
financeiros por parte do responsável pela guarda. Garantir o cuidado
com a saúde dos bichinhos é quesito obrigatório na luta pelo seu
bem-estar.
Por meio de um convênio com o Hospital Veterinário da Newton
Paiva, o atendimento de saúde gratuito virou realidade para os
animais de tutores com renda dentro dos critérios previstos,
inscritos no CadÚnico, protetores e ONGs. E sem falar que o
transporte até o local também fica por conta do município.
O hospital realiza castrações, exames, assim como consultas
eletivas e emergenciais.

Credenciamento de clínicas
As clínicas e hospitais veterinários da cidade também têm
a oportunidade de contribuir com este grande momento
para a causa animal em Nova Lima. O Governo Municipal
abriu um credenciamento permanente para empresas
e entidades sem fins lucrativos que prestam serviços
veterinários.
A Prefeitura custeia o serviço junto às clínicas e hospitais
credenciados, para que os animais de tutores e protetores,
que se enquadrem nos critérios, sejam atendidos
gratuitamente.

O que o município oferece?

Elaine Cristina Oliveira
Moradora do Bairro Rosário
e o gatinho Neve
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• Castração
• Consultas
• Exames
• Chipagem
• Internação veterinária
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• Lar temporário
• Transporte de animais
em situação de vulnerabilidade
e urgência
• Outros serviços

Prefeitura

