
ACIDADE

Rede municipal 
de ensino recebe 

8.350 alunos para o 
início do ano letivo. 
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316 ANOS DE 
HISTÓRIA E DE 
UM NOVO TEMPO
No dia 5 de fevereiro, nossa cidade 
completou 126 de emancipação 
político-administrativa. A data 
marca 316 anos de história e de 
um período de desafios, mas, 
também, de um novo momento em 
que trabalhamos para promover 
uma Nova Lima mais próspera e 
com a qualidade de vida que os 
moradores merecem. 
A programação do Aniversário de 
Nova Lima é um exemplo do nosso 
esforço de buscar parcerias e mais 
recursos para a cidade. Todas as 
atividades foram patrocinadas 
pelas empresas Vale, Coca-Cola, 
Copasa e AngloGold Ashanti – uma 
parceria ímpar que pretendemos 
estender ao longo do ano.

Começamos 2017 focados nesta 
missão de equilibrar as contas e 
fazer a cidade recuperar seu brilho. 
E é isso que estamos conseguindo 
em pouco mais de quatro meses de 
gestão: uma cidade mais bonita, 
merenda escolar de qualidade, 
melhorias na saúde e retomada 
de obras importantes para a 
população. 

Junto com essas mudanças, 
tomamos decisões difíceis, mas 
fundamentais para que possamos 
colocar a casa em ordem como 
a redução de repasses e a não 
realização do Carnaval. Essas ações 
fazem parte do nosso compromisso 
de tratar o dinheiro público com 
responsabilidade e transparência 
e, temos a certeza de que, assim, 
poderemos promover um ano muito 
melhor para os cidadãos. 

Nos 316 anos de Nova Lima temos 
uma palavra importante para 
comemorar: a esperança. É com 
ela que vamos avançar, vamos 
reconstruir e, com muito trabalho e 
dedicação, vamos valorizar a cidade 
não somente nessa data, mas em 
todos os dias do ano. 

VAMOS AVANÇAR, 
VAMOS RECONSTRUIR 

E, COM MUITO 
TRABALHO E 

DEDICAÇÃO, VAMOS 
VALORIZAR A CIDADE 
NÃO SOMENTE NESSA 
DATA, MAS EM TODOS 

OS DIAS DO ANO 

Segurança

VOLTA ÀS AULAS COM SEGURANÇA

O ano letivo chegou com mais segurança com 
a presença da Guarda Civil Municipal e Polícia 
Militar na porta das escolas municipais. 
A ação preventiva teve início neste mês, 
quando os alunos da rede municipal de 
ensino retornaram às aulas. O objetivo é 
garantir a segurança dos estudantes e das 
pessoas e educar motoristas e pedestres 

para uma boa convivência no trânsito. 

As ações são realizadas nos turnos da 
manhã e tarde, seguindo uma programação 
de data e horário para cada escola. É 
importante ressaltar que, para garantir a 
segurança, é imprescindível a cooperação da 
sociedade: pais, alunos, motoristas, ciclistas, 
motociclistas e pedestres.
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EducaçãoEditorial

Prevista para o início de março, a Escola em 
Tempo Integral volta a fazer parte do dia a dia 
dos alunos. Todas as 16 unidades com ensino 
fundamental estarão preparadas para atender, 
prioritariamente, as crianças do 4º e 5º ano.

O programa, que tem como parceiros o Kairós, 
o Circo de Todo Mundo e a AngloGold Ashanti, 
vai oferecer atividades no contraturno escolar, 
como reforços de matemática e português, 
teatro, circo, música, artesanato, vôlei, futsal, 
basquete, karatê, judô, capoeira, xadrez e 
dança.

Com a Escola em Tempo Integral, a Prefeitura 
combate a vulnerabilidade social no município 
e possibilita o desenvolvimento das crianças 
nas mais diversas potencialidades.

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL VOLTA EM MARÇO

EDUCAÇÃO EM NÚMEROS:
• R$ 133,8 milhões previstos 

  para a educação em 2017

• R$ 410 mil serão destinados 

  por mês à merenda escolar

• 8.350 alunos em toda a 

  rede municipal de ensino

• 5.076 estudantes do 4º e 5º 

  ano e dos centros de educação 

  infantil em horário integral

• 25 unidades municipais de 

  ensino em Nova Lima

FIQUE LIGADO!
• Use o cinto de segurança 
• Faça a travessia exclusivamente na faixa de pedestres
• Não desembarque no meio da rua
• Crianças menores de dez anos devem, sempre, viajar no banco de trás
• Nunca pare ou estacione em fila dupla nem nas faixas de pedestres
• Não estacione em locais proibidos, esquinas, passeios, portas de garagens, vagas  
  reservadas para pessoas com deficiência e para idosos, pontos de ônibus ou de táxis 
• Não fale ao celular enquanto dirige
• Diminua a velocidade ao se aproximar de áreas escolares 

PREFEITURA GARANTE PRIORIDADE À EDUCAÇÃO

A educação em Nova Lima é 
considerada pela Administração 
Municipal um de seus pilares. 
Para este ano, a Prefeitura tem 
a dotação orçamentária aprovada 
na ordem de R$ 133,8 milhões, 
que corresponde a 26,8% de toda 
a receita pública prevista em 
2017.

No último dia 6, teve início o ano 
letivo da rede municipal de ensino. 
As 25 unidades escolares, ligadas 
à Administração Municipal, foram 
preparadas para receber os 
8.350 alunos, desde a educação 
infantil até o 5º ano do ensino 
fundamental.

Alunos da rede municipal voltam às aulas para início do ano letivo

Gosto muito da escola 
D. Antonieta Dias de Souza, 
pois o ensino é ótimo, a 
merenda é de qualidade e a 
família está sempre inserida no 
contexto escolar. Posso dizer que 
minha filha e eu estamos muito 
satisfeitas

Daniela Marques Jacinto,
moradora do Bairro 
Cristais e mãe da aluna 
Letícia Gabriele Jacinto 
Gomes (foto acima, 
à direita)

UNIDADES RECEBEM MELHORIAS
Para oferecer mais conforto e segurança às crianças 
e aos profissionais da educação, a Administração 
tem executado serviços importantes nas unidades 
de ensino. Em algumas, as intervenções já foram 
concluídas.

É o caso da Creche Menino Jesus, localizada no 
Bairro Quintas, cujas partes interna e externa foram 
pintadas e as telas danificadas, trocadas. A parte 
externa da Escola Municipal Dona Antonieta Dias de 
Souza, no Cristais, recebeu nova pintura. Já no Centro 
de Educação Infantil Cássio Magnani, no Jardim 
Canadá, houve troca das cerâmicas e do acabamento 
do tanque de escovação, restauração das portas dos 
banheiros e pintura do pátio, passarela e grades.

As escolas municipais José Francisco da Silva 
(Cruzeiro), Cristiano Machado (Centro) e Benvinda 
Pinto Rocha (Jardim Canadá) também passam por 
melhorias.

COMUNIDADE 
PARTICIPA!
Todas as reformas somente 
foram possíveis com o 
apoio da comunidade 
escolar, pais, mães ou 
responsáveis que sempre 
participam ativamente das 
ações realizadas dentro 
das escolas. Dessa forma, 
são arrecadados recursos 
para serem revertidos na 
melhoria de cada instituição.

ANIVERSÁRIO DE NOVA LIMA 
A chuva que caiu em Nova Lima, na 
manhã do dia 5 de fevereiro, não tirou 
o brilho da comemoração dos 316 
anos e 126 de emancipação político-
administrativa. O show ficou por conta 
da apresentação das tradicionais 
corporações musicais Sagrado Coração 
de Jesus, Santa Efigênia e União 
Operária que animaram o público no 
Teatro Municipal com músicas antigas 
e atuais, passando pelas nacionais e internacionais. Já na Praça Bernardino de Lima, 
houve distribuição de mudas. Este ano, o patrocínio da programação ficou por conta das 
empresas Vale e AngloGold Ashanti; com o apoio da Copasa e Coca Cola. 

Cidade



PROGRAMA VIDA NOVA TAMBÉM É AVALIADO
O programa de transferência condicionada de renda Vida 
Nova passa por revisão. O objetivo é integrá-lo aos Centros de 
Referência da Assistência Social (Cras) da cidade, responsáveis 
pela organização e oferta de serviços da Proteção Social 
Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Com 
a reestruturação do programa, o Governo Municipal vai 
estar mais próximo das famílias beneficiárias, garantindo o 
acompanhamento permanente de profissionais especializados. 

A Universidade Aberta Integrada (Uaitec), programa do Governo de Minas, 
em parceria com a Prefeitura, está com inscrições abertas para cursos 
gratuitos de qualificação profissional na área de Tecnologia da Informação.

No total, são 240 vagas distribuídas pelos cursos de Programador de 
Web, Analista de Mídias Digitais, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, 
Programador de Dispositivos Móveis, Programador de Sistemas e 
Desenhista de Produtos Gráficos Web. O início das aulas será em março. 

As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição e, como 
pré-requisito, os candidatos devem ter escolaridade a partir do 9º ano 
do ensino fundamental e conhecimento básico em informática. Os 
interessados têm até o dia 28 de fevereiro para realizar um pré-cadastro 
no site www.uaitec.mg.gov.br e, em seguida, fazer a inscrição na Rua 
Marquês de Sapucaí, nº15, Centro. 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS 
GRATUITOS DE TECNOLOGIA
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SERVIÇOS CONCEDIDOS EM CASOS DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL SÃO REVISTOS

A fim de garantir a satisfatória e contínua prestação de serviço, 
a Prefeitura realiza a revisão completa dos benefícios eventuais, 
concedidos em casos de emergência às pessoas em situação de 
pobreza ou extrema pobreza.

Dentre eles, estão as cestas básica e de legumes, o serviço 
funerário e os auxílios (mudança, natalidade, migrante e 
documentação). A concessão passa por análise criteriosa, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).

OBSERVATÓRIO TRAÇA INDICADORES 
ECONÔMICOS DE NOVA LIMA

A Administração Municipal busca parcerias 
com empresas para que oportunidades de 
emprego sejam priorizadas aos jovens de 
Nova Lima. A mais recente foi realizada com 
uma rede de supermercados, onde 79 jovens 
nova-limenses serão inseridos no mercado de 
trabalho, até março, por meio do Programa 
Aprendiz Legal. 

Embora o processo de seleção e definição seja 
feito pela empresa contratante, a Prefeitura 
realiza a capacitação dos jovens com noções 
de marketing pessoal, como portar-se em 
entrevistas de emprego, redigir currículos e 
noções de ética no mercado de trabalho.  
A ação é importante tanto para os jovens 
que passarão pela entrevista do processo 
de seleção quanto para os candidatos que 
não forem selecionados, para que estejam 
preparados para outras oportunidades. 
Essa capacitação dos jovens evidencia o 
compromisso da Prefeitura de destacá-los no 
mercado de trabalho.  

JOVENS PREPARADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO

Transparência na gestão pública. É assim que a 
Administração Municipal trabalha pela população. 
Uma ação que evidencia essa premissa é o 
Observatório do Desenvolvimento, Trabalho e Renda 
– uma plataforma de dados que padroniza as 
informações sobre a economia da cidade, otimizando 
a gestão da informação e a governança municipal. 

Esta plataforma contém, inicialmente, dez 
indicadores – relacionados à economia da cidade – 
que são de extrema importância para o planejamento 
das ações de desenvolvimento econômico e geração 
de trabalho e renda. 
Tanto a Administração Pública quanto a sociedade 
ganham com essa ferramenta, uma vez que, 
alinhadas as informações, é possível planejar novas 
políticas e resgatar o nível de confiança para atrair 
investimentos relevantes para a cidade. VOCÊ SABIA?

Nova Lima possui 114 empresas que 
utilizam mão de obra relacionada à 
Tecnologia da Informação, por isso, esses 
cursos de qualificação são uma ótima 
oportunidade para o mercado de trabalho.  

Interessados têm até o dia 28 para se cadastrar na Uaitec

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Social

Redução do aluguel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, instalada 
em outro imóvel, no valor de cerca de R$ 450 mil ao ano, permite à 
Prefeitura potencializar o atendimento a esses benefícios

O cenário de conforto econômico e financeiro vivido por Nova Lima no passado já não representa mais a realidade 
do município. Entender a situação é fundamental para o planejamento de alternativas que coloquem a cidade no 
rumo do desenvolvimento, especialmente no que se refere à diversificação da economia local. Confira o panorama 
econômico de acordo com o Observatório: 
• 9.902 empresas ativas em Nova Lima em 2016 
• O Microempreendedor Individual subiu de 5.5% em 2010, para 37% em 2016 
• As Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços relacionados a transportes geraram 
  55% de um total de 993 vagas ofertadas em 2016
• Jovens, com idade entre 17 e 24 anos, tiveram maior acesso ao mercado de trabalho em 2016,  
  comparado ao ano de 2015 

A Lei Federal 10.097/2000 estimula as empresas a oferecerem um programa 
de aprendizagem remunerada a jovens, com idade entre 14 e 18 anos, em que 
são combinadas formação técnica e prática. Os contratos podem ser de até 
dois anos, e cabe à empresa contratar ou não o aprendiz, posteriormente. 
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm)

Desenvolvimento Econômico
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MAPA DA SAÚDE
Saúde

O Sistema de Saúde no Brasil é estruturado em três níveis 
hierárquicos e complementares de atenção: básica, média 
e alta complexidade. Essa descentralização permite que 
cada nível corresponda a determinado conjunto de serviços 
disponibilizados aos usuários, promovendo um atendimento 
mais adequado à população.

Confira os serviços oferecidos pela Prefeitura e saiba qual unidade 
procurar de acordo com cada necessidade

UBS
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é um local onde se realiza 
assistência integral, contínua e de qualidade à família, 
com uma equipe multiprofissional que promove ações, nos 
domicílios e em locais comunitários, como escolas, creches, 
asilos, entre outros.

O que oferece?
• Consultas (com generalista, pediatra, psiquiatra e 
ginecologista), acompanhamentos, coleta de sangue, 
solicitação de exames
• Realização de curativos e aplicação de injeções
• Vacinação em crianças, adultos e idosos

POLICLÍNICA MUNICIPAL
Desde que o serviço de urgência foi transferido para a UPA, a 
Policlínica Municipal passou a oferecer à população serviços 
como consultas especializadas, acompanhamento e pequenos 
procedimentos cirúrgicos. No local, também funciona o 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em DSTs – 
HIV, um serviço que conta com uma equipe multidisciplinar 
especializada na prevenção, acompanhamento e tratamento 
de pacientes com doenças sexualmente transmissíveis.

• Especialidades médicas: cardiologia, reumatologia, 
dermatologia, urologia, endocrinologia, endocrinologia 
pediátrica, neurologia, otorrinolaringologia,  pequenas 
cirurgias, pneumologia, pneumologia pediátrica, 
angiologia, nefrologia, geriatria, ortopedia, 
oftalmologia e ultrassonografia.

• Exames: radiografia, eletrocardiograma, ultrassom, 
endovaginal, mama, pélvico, ecocardiograma, entre outros.

UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO (UPA)
Considerada uma estrutura de complexidade intermediária 
entre as UBSs e as portas de urgência hospitalares, a 
Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) compõe uma rede 
organizada de atenção às urgências.

O que oferece?
• Atendimento 24 horas à demanda espontânea da 
população nos casos de urgências e emergências clínicas 
do adulto, segundo a classificação de risco do Protocolo 
de Manchester (veja o quadro da página 7)
• Serviços de laboratório, raio-x, eletrocardiografia 
e farmácia

SAMU – 192
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é acionado 
pelo telefone 192, para prestar socorro à população em 
casos que necessitam de atendimento imediato. A Central de 
Regulação, localizada em Belo Horizonte, identifica a emergência 
e, imediatamente, transfere o telefonema para o médico 
regulador. Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o 
atendimento no mesmo instante, informando as primeiras ações. 
De acordo com a gravidade, ele orienta a pessoa a procurar um 
posto de saúde, envia uma ambulância de suporte básico de vida 
(com auxiliar de enfermagem e socorrista) ou uma ambulância 
de suporte avançado de vida (com médico e enfermeiro).

0 Min

10 Min

50 Min

120 Min

240 Min

0 MIN • EMERGÊNCIA
Necessitam de atendimento imediato

10 MIN • MUITO URGENTE
Necessitam de atendimento 
praticamente imediato

50 MIN • URGENTE
Necessitam de atendimento rápido, 
mas podem aguardar

120 MIN • POUCO URGENTE
Podem aguardar atendimento ou serem 
encaminhados para outros serviços de saúde

240 MIN • NÃO URGENTE
Podem aguardar atendimento ou serem 
encaminhados para outros serviços de saúde

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
PROTOCOLO DE MANCHESTER*:
*Tempo máximo de espera para início do atendimento

UBS é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS)

Para consultas de especialidades médicas e exames realizados na Policlínica, 
é necessário o encaminhamento da UBS via central de marcação

UPA está ligada diretamente ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

02

03

04

01
QUANDO PROCURAR A UBS
• Sintomas leves de gripe
• Dor abdominal leve
• Tontura (com estado geral normal)

02

03

04

01

QUANDO PROCURAR A POLICLÍNICA
• Em caso de encaminhamento pelas UBS
• Demanda por vacinas

02

03

04

01

QUANDO PROCURAR A UPA
• Situações agudas e recentes
• Quadro de piora em doenças já diagnosticadas, 
  como pressão alta ou diabetes
• Dor forte, febre alta, desmaio e crise convulsiva

02

03

04

01

QUANDO ACIONAR O SAMU
• Necessidade de atendimento imediato e transporte do 
paciente para uma unidade de urgência devido a traumas, 
urgências clínicas, pediátricas, obstétricas e psiquiátricas

IMPORTANTE: após a investigação diagnóstica inicial, 
é definida a necessidade ou não de encaminhamento 
aos serviços hospitalares de maior complexidade.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE

A gestão e estruturação do Samu da Região Macro Centro, 
onde Nova Lima está inserida, é de responsabilidade do 
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, que reúne 104 
municípios numa rede de urgência e emergência. Belo Horizonte 
desempenha a função de município polo macrorregional, 
enquanto 11 municípios são polos microrregionais: Betim, 
Caeté, Contagem, Curvelo, Guanhães, Itabira, Itabirito, João 
Monlevade, Sete Lagoas, Vespasiano, além de Nova Lima.

• ATENÇÃO BÁSICA 
  (NÍVEL PRIMÁRIO): 
  exemplos são as Unidades 
  Básicas de Saúde (UBSs) 

• ATENÇÃO DE MÉDIA 
  COMPLEXIDADE (NÍVEL   
  SECUNDÁRIO): exemplos 
  são a Policlínica e a UPA

• ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE (NÍVEL TERCIÁRIO): 
  Exemplo são os hospitais
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Obras

ÁREA DE TRANSBORDO PASSA POR MELHORIAS
A área de transbordo, localizada no Bairro Mina 
D’Água, passou por melhorias. As instalações do 
escritório, vestiário e cabine da balança que pesa 
o lixo receberam pintura nova e os chuveiros 
agora têm água quente. 

A Prefeitura também otimizou o serviço da 
balança que pesa o lixo que entra no local. 
Agora os funcionários trabalham com uma 
balança rodoviária automatizada, de até 60 
toneladas, que além de facilitar tornou o serviço 
de pesagem mais preciso, pois registra e emite 
bilhete do peso do material destinado ao local, o 
que possibilita o controle de todo o lixo. 

Para facilitar a vistoria do lixo que passa pela 
pesagem, a estrutura da cabine foi construída 
em nível acima da altura dos caminhões que 
passam pela balança. 

CIDADE LIMPA

O município agora está 
tomando novos ares com as 
vias públicas mais limpas. 
O serviço de limpeza urbana 
segue uma programação 
que inclui, além da capina, 
a pintura de meios-fios em 
alguns locais. O serviço 
segue uma escala que 
contempla todos os bairros.

Vale lembrar que a limpeza 
dos trevos das rodovias, 
que dão acesso à cidade, 
é de responsabilidade do 
Departamento de Estrada e 
Rodagem (DER). Os bairros 
que ainda não foram 
atendidos entrarão na 
programação, que também 
poderá ser alterada em caso 
de imprevistos. 

Serviço de limpeza urbana traz bem-estar, saúde e segurança para todos

Regional Noroeste
RUAS DO BAIRRO VALE DO 
SOL RECEBEM MANUTENÇÃO 
A Prefeitura vai utilizar 40 caminhões de fresa de 
asfalto para a manutenção das principais vias de 
circulação no Vale do Sol, na Regional Noroeste. 
O serviço iniciará ainda este mês.  
A iniciativa, realizada por meio de doação do 
material da empresa Via 040 e com o apoio da 
Associação dos Moradores do Vale do Sol – que 
foi responsável pelo transporte da fresa –, visa 
diminuir a poeira provocada pelo fato das vias 
públicas serem de terra batida. 

Neste momento difícil pelo qual Nova Lima e 
o país se encontram é importante a parceria 
público-privada.

FRESA
É um material resultante da remoção do excesso da 
colocação das primeiras camadas de pavimento asfáltico.  
É um aliado do meio ambiente, pois pode ser reutilizado 
em vias, como no caso do Vale do Sol.

Com essa nova balança podemos agilizar 
o serviço. A poeira também amenizou 
com o auxílio de um caminhão-pipa. 
O local agora está muito melhor

André Luís Pio, 
36 anos, 
funcionário da
área de transbordo

REORGANIZAÇÃO GERA ECONOMIA 
DE CERCA DE R$ 36 MIL
Quando a Administração Municipal assumiu a gestão, os contratos 
da área de transbordo foram revistos e seguidos conforme vigência 
e, dessa forma, houve economia. Além disso, o lixo recebido de 
Raposos, Rio Acima e de empresas particulares de caçamba 
passou a ser cobrado para a redução de custos da Prefeitura.

Obras

LOCAIS COM LIMPEZA URBANA EM ANDAMENTO OU PROGRAMADA:
• Avenida José Bernardo de Barros (capina e pintura de meio-fio)
• Bairros Parque Aurilândia, Cabeceiras, Vila Madeira, Bela Vista e Retiro
• Canaleta de passagem para o Boa Vista e bairros Mingu e Mina D´Água
• Espaço da Guarda Municipal (em torno da academia, juntamente com lote da Prefeitura) 
  e bairros Alvorada, Padre Valeriano, Cristais, Vila Passos e Vila Operária
• Honório Bicalho, Santa Rita, Jardim Canadá e Vale do Sol
• Matadouro, Cruzeiro, Monte Castelo, Vila São Luís e Cascalho
• Oswaldo Barbosa Pena, Chácara Bom Retiro e Vale da Esperança
• Ouro Velho, Vila Nova Betânia, Ipê, José de Almeida, Vila Odete e Vila Industrial
• Praça Bernardino de Lima e ruas Clark, Antônio Jardim, José Wanderley, 
  Bairro Rosário e toda a área central da cidade
• Vila da Serra, Jardim da Torre, Jardinaves (capina)

LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS JÁ FORAM EXECUTADOS:
BNH, Quintas, Matadouro, Areão do Matadouro, Quadro do Matadouro, 
Av. Presidente Kennedy, Boa Vista, ruas Iracy Dornas, Ulisses de Morais, 
Madre Tereza (acesso ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, atrás do 
Senai), Erick Davies, Bom Jardim, Rua Bibina Sales, Travessa Pedro 
Evangelista Café, Avenida Rio Branco, ruas Jorge Morgan, Augusto de 
Lima, Travessa Antenor Martins Silva, Celso Dias, Henrique Othero, 
Clark, Belmiro da Silveira, Artur Bernardes, Avenida Geraldo Dias Borges 
e Praça do Bicame até a Praça Bernardino de Lima, Franzen de Lima, 
Campos Sales, Getúlio Vargas, Melo Viana, Pereira de Freitas, 
Praça Expedicionário Assunção e Zigue-zague.

COLABORE!  
A Prefeitura tem trabalhado para manter a cidade limpa 
e organizada e, para que isso ocorra, é fundamental que a 
população colabore. Não jogue lixo nas ruas nem deixe o 
lixo para coleta fora dos horários estabelecidos. Somente 
com o comprometimento de todos, será possível manter 
Nova Lima sempre bonita.
PARA SOLICITAR O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
LIGUE: (31) 3541-4408

Manter a cidade limpa é uma questão de higiene 
e também de saúde. Evita doenças como essas 
que estão aparecendo, como a dengue, por exemplo. 
A Prefeitura tem se preocupado com a limpeza. 
Vi que os canteiros centrais das ruas estão limpos 
e os meios-fios pintados

Welington Timóteo Fortunato, 
47 anos, morador da Rua Coelho 
Neto, Bairro Parque Aurilândia

Há anos não via limpeza como essa na 
minha rua. Agora ela está sendo limpa, 
e isso é muito bom

Conceição Gomes de Almeida, 
68 anos, moradora da Rua Coelho Neto, 
Bairro Parque Aurilândia



Notas

PRÁTICAS INTEGRATIVAS
Nos dias 15 e 22 deste mês, às 15h, o Centro 
de Atenção Integral à Saúde oferece Práticas 
Integrativas gratuitas (meditação, vivência de 
ioga e práticas meditativas) na Rua Professor 
Aldo Zanini, nº 92 – Quintas. Participe! 

CURSO DE PANIFICAÇÃO
Está em andamento, em parceria com a Fiemg, 
o curso de Aperfeiçoamento em Panificação, 
instalado na Unidade Móvel. Durante as aulas, 
24 alunos estão aprendendo sobre as práticas 
da panificação, dentre elas o panetone, brioche, 
croissant, a baguete recheada, além do 
tradicional pão francês.

FÓRUNS REGIONAIS
No dia 1º de fevereiro, Nova Lima sediou o 
Fórum Regional de Governo com a presença de 
prefeitos e autoridades da Região Metropolitana. 
O objetivo foi eleger os representantes da 
Prefeitura e da Câmara no Colegiado Executivo - 
microterritório Nova Lima. Foram eleitos os 
prefeitos Ailton Rosa, de Nova União (titular), 
e Serginho da Bota, de Raposos (suplente) e os 
vereadores Adilson Moreira, de Caeté (titular), e 
Evandro Zeferino, de Raposos (suplente), para 
comandar as ações dos fóruns regionais em 
2017 e 2018. 

CAFÉ EMPRESARIAL
Foi realizado, no dia 8 de fevereiro, o Café 
Empresarial, em parceria com o Senac e a 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Nova Lima (ACISNL). O objetivo foi apresentar 
a ação Rede Carreiras, que atua conectando a 
população desempregada às oportunidades de 
emprego ofertadas no mercado de trabalho. 
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PSIU! TODOS TÊM DIREITO AO SOSSEGO

A Administração Municipal está fiscalizando qualquer 
tipo de atividade e publicidade sonora em veículos e 
comércio. A ação é embasada em legislação municipal 
para garantir o sossego da população.

Os fiscais orientam e seguem os trâmites legais, 
podendo ser lavrada a autuação (Auto de Fiscalização/
Auto de Infração) e sofrer penalidades como advertência, 
multa, interdição parcial ou total da atividade, cassação 
do alvará e da licença. Para registrar e configurar 
legalmente a infração, contam com equipamentos 
tais como: decibelímetro de precisão para medir a 
intensidade do ruído,  fotos, filmadoras, e outros.

EVENTOS PRECISAM TER AUTORIZAÇÃO
Para a realização de qualquer tipo de evento é necessário 
abrir processo administrativo, no setor de Protocolo da 
Prefeitura, com no mínimo 15 dias de antecedência. 
Os processos são analisados pela Comissão Municipal 
de Eventos – que se reúne todas as quartas-feiras –, 
bem como as reclamações (provindas de fiscalização 
da Prefeitura, de pedidos do Ministério Público e de 
pessoas físicas ou jurídicas), a fim de manter o bem-
estar da comunidade.

Fiscalização vai garantir a Lei do Silêncio em Nova Lima

Turismo

CONHECENDO NOVA LIMA 

A partir desta edição, o jornal A Cidade traz uma série especial 
sobre Nova Lima, que possui uma rica história e se desponta no 
cenário turístico

Centro de Memória AngloGold Ashanti

A primeira dica é o Centro de Memória AngloGold Ashanti – popularmente 
conhecido como Casa Grande – um casarão do século XIX, que foi moradia dos 
familiares e do Padre Antônio Pereira de Freitas, um dos primeiros proprietários 
da Mina de Ouro Morro Velho. O local, que também abrigou os dirigentes das 
empresas da época, dentre eles George Chalmers, é hoje um museu que preserva 
a história da extração do ouro na cidade. No casarão é possível conhecer os 
antigos instrumentos utilizados nas diferentes fases do processo de mineração, 
álbuns de geologia e engenharia, fotografias, armas antigas, coleções de pedras, 
uma rica biblioteca com clássicos da literatura inglesa, entre outros. 

EDITAL ABERTO PARA O ROTEIRO 
ENTRE TRILHAS, SABORES E AROMAS 
A Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro abriu edital para 
adesão ao Roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas. A adesão se configura como 
indicação do estabelecimento no mapa do roteiro turístico ou destaques no site 
e nas redes sociais do Circuito do Ouro.

Empresas, bares e atrativos turísticos, abertos à visitação, que se interessarem 
devem atender aos pré-requisitos do edital disponível no site da Prefeitura e 
realizar o cadastro até o dia 15 de fevereiro, no Departamento de Turismo 
(Rua Antonino Fonseca Junior, nº 8, Centro. Tel.: 3581-8423,) ou no Centro de 
Atendimento ao Turista – CAT (Rua Antônio Jardim, nº 455, Centro, próximo à 
rodoviária. Tel.: 3542-5623).

PREFEITURA BUSCA RECURSOS PARA A 
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL
Foram enviados, no fim de janeiro, ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais (Iepha), os relatórios de ações de proteção ao 
patrimônio cultural. O objetivo é obter recursos do ICMS Patrimônio Cultural, 
liberado aos municípios pelo Estado, somente após uma análise criteriosa desses 
relatórios, neste caso produzido pela Prefeitura.

A expectativa é de que o Iepha envie a avaliação ao município até o mês de 
junho. Caso consiga os recursos, a Prefeitura investirá na preservação do 
patrimônio cultural como a Escola Casa Aristides, a Casa de Cultura, o resgate 
de manifestações centenárias e outros.

Cultura

Ouvidoria

DIÁLOGO ABERTO COM AS COMUNIDADES POR MEIO DA OUVIDORIA ITINERANTE

Os bairros Honório Bicalho e Jardim Canadá foram os 
primeiros a receber a Ouvidoria Itinerante, um projeto 
da Prefeitura que descentraliza o atendimento de 
reclamações, denúncias, elogios e sugestões referentes 
aos serviços prestados pela administração.

O balanço feito nas duas edições do projeto apontou a 
participação de 90 pessoas, em que foram registradas 
136 reclamações, 20 elogios, 21 sugestões, três 
informações, uma denúncia e uma crítica. 

Após ouvir os moradores, as demandas são 
encaminhadas para as secretarias, que têm até dez 
dias úteis para emitir a resposta que será repassada 
ao morador por meio da Ouvidoria. 

Próxima edição do projeto será realizada no dia 17, no Bairro Vila da Serra

A Ouvidoria é um canal aberto para o cidadão, com total 
sigilo. As denúncias, manifestações, sugestões, reclamações 
e os elogios podem ser anônimos e devem ser feitos pelos 
telefones: (31)3541-4617 e (31) 3542-5938.

A terceira edição da Ouvidoria 
Itinerante será realizada 
no Bairro Vila da Serra, 
no dia 17 de fevereiro. 
Endereço: Alameda Oscar 
Niemeyer, nº 288, Vila da Serra.  

A Lei Municipal 2007/2007 estabelece limites de ruídos 
no período diurno e noturno (das 22h às 6h). Já a Lei 
Municipal 1727, bem como a Lei 04/2013 (alterada pela 
Lei 2411/14), estabelecem penalidades para infrações. 
O local que descumpre a legislação do silêncio pode ser 
interditado e até ter a licença de funcionamento cassada.

VOCÊ SABIA? 

DENUNCIE! 
(31) 3541-4376 (Fiscalização Ambiental) 
153 (Guarda Municipal Civil)



Fazenda

COTA ÚNICA TERÁ 7% 
DE DESCONTO 
EM NOVA LIMA

As guias para o recolhimento do IPTU 2017 em Nova 
Lima serão entregues via Correios nos próximos dias. 
O contribuinte pode optar por pagar em cinco parcelas 
ou à vista com 7% de desconto. O primeiro vencimento 
ocorre no dia 10 de março.

Se houver alguma divergência dos dados lançados 
nos carnês, é necessário procurar o Departamento de 
Cadastro Imobiliário, antes do vencimento da Cota 
Única / 1ª Parcela, para a devida correção.

PLANTÃO ESPECIAL DO IPTU
É importante ressaltar que o pedido de revisão do 
cadastro imobiliário deve ser feito até 10 de abril. Após 
essa data, somente serão alterados os dados cadastrais 
para fins de IPTU do exercício referente a 2018.

Já os pedidos de isenção, desconto especial e revisão 
devem ser feitos no Plantão Especial do IPTU, que 
funcionará de 1º a 10 de março, das 8h30 às 17h30, 
no Hall Nobre da Prefeitura Municipal. Na Unidade Vila 
da Serra e nas regionais Noroeste (Jardim Canadá) e 
Nordeste (Honório Bicalho), o atendimento será das 9h 
às 16h30.

2017

PARA QUE SERVE O IPTU?
O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma taxa paga 
anualmente sobre um imóvel ou terreno. A cobrança do imposto 
é determinada pelo Artigo 156 da Constituição Federal. Para a 
cidade, esse recurso compõe grande parte da receita do município 
e, todo dinheiro arrecadado é fundamental para que a Prefeitura 
realize mais investimentos na saúde, educação, segurança, 
saneamento, asfaltamento, obras e outros.

 

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA
O contribuinte que não receber o carnê até a final deste mês deve 
acessar www.novalima.mg.gov.br, clicar em Para Cidadão – 
Portal Tributário e escolher a opção 2ª Via do IPTU e preencher 
os dados, inclusive a inscrição cadastral do imóvel. Outra 
possibilidade é procurar o Departamento de Rendas Imobiliárias 
(sede ou regionais). 

REAJUSTE E DESCONTO
Estabelecida pela Lei 2.488/2014, a Planta Genérica de Valores 
foi reajustada, em regra, pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) em 6,58% com relação ao ano passado. Vale 
lembrar que as taxas de coleta de lixo e limpeza pública podem 
chegar a até 40% do valor do imposto cobrado para residências e 
100% para comércios, sendo que o desconto da cota única incide 
somente sobre o valor do IPTU.

ISENÇÕES SOCIAIS
A Prefeitura de Nova Lima concede isenções sociais a contribuintes 
segundo as leis municipais 2.246/2011 e 2.341/2013. Os critérios 
observados em cada caso, assim como outras informações sobre o 
IPTU 2017, estarão disponíveis no site: www.novalima.mg.gov.br.

PLANTÃO ESPECIAL DO IPTU
Sede: (31) 3541-4340 • 3541-4346

Regional Noroeste: (31) 3581-1982 • 3581-8523
Regional Nordeste: (31) 3547-5040

Unidade Vila da Serra: (31) 3262-1714 • 98875-1183

CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS
PARCELA VENCIMENTO

Cota Única 10/03/2017

1ª Parcela 10/03/2017

2ª Parcela 10/04/2017

3ª Parcela 10/05/2017

4ª Parcela 12/06/2017

5ª Parcela 10/07/2017


