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A Prefeitura prepara ainda um projeto 
para a construção de mais de 1.000 

moradias para a população
> pág. 9

moradias
para os servidores

574574



Conseguimos avanços importantes 
para tirar Nova Lima da triste 
situação que vivencia. A aprovação 
da Reforma Administrativa, ocorrida 
na terça-feira (18/07), somente 
foi possível pela sensibilidade de 
vereadores conscientes e de toda 
a população que ama nossa cidade 
e têm a clareza de que sacrifícios 
precisam ser feitos em prol de um 
presente melhor e de um futuro 
digno para o município. 

Agora, vamos ter a oportunidade de, 
a médio e longo prazo, arrumar a 
casa, reorganizar as contas públicas 
e obter recursos financeiros para 
oferecer saúde, educação, esporte, 
cultura, segurança e infraestrutura 
para a população. Mais ainda, 
honraremos com os servidores 
municipais, o nosso compromisso 
de garantir salário em dia, férias 
programadas e condições de 
trabalho dignas.

Neste momento, nosso governo 
se concentra na próxima etapa 
da Reforma, que já está em 
andamento e vai compreender a 
revisão das secretarias, proposição 
de um Plano de Cargos e Salários 
coerente e a revisão dos cargos 
comissionados. 

Dessa forma, poderemos traba-
lhar com tranquilidade, com 
planejamento e, principalmente, 
com coerência, fazendo mais para a 
população que acreditou em nosso 
programa de governo e depositou 
em nós a confiança para seguir o 
que é correto. 

Em consonância com essas 
iniciativas, temos boas notícias 
pela frente: a construção de quase 
600 moradias para os servidores 
públicos. 

Nosso governo avança! A Reforma 
Administrativa que propusemos 
tem um papel de fundamental 
importância para os próximos anos 
e estamos certos de que teremos 
dias melhores pela frente.
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NOVA LIMA 
VAI AVANÇAR

Educação

TEMOS BOAS NOTÍCIAS 
PELA FRENTE: 

A CONSTRUÇÃO DE 
QUASE 600 MORADIAS 
PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS
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Desenvolvimento

ESTUDANTES SÃO PREMIADOS 
NO CONCURSO DE REDAÇÃO
Iniciativa teve como tema a importância da literatura e da música na vida das crianças

Cultura/Educação

A fim de estimular a leitura e a escrita, além 
de fomentar a musicalidade como aliada 
no processo de aprendizagem, a Prefeitura 
organizou um Concurso de Redação para os 
alunos do 5º ano do ensino fundamental da 
rede municipal de ensino.

O 1º lugar ficou com a aluna Ana Júlia Demétrio 
Silva, da Escola Municipal Martha Drummond 
Fonseca. Gabriel Ângelo Almeida, da E.M. 
José Brasil Dias, conquistou a 2ª colocação. 
Ambos foram premiados com um kit literário 

e um passeio ao Instituto Inhotim, localizado 
em Brumadinho e considerado um dos mais 
importantes acervos de arte contemporânea 
do Brasil. 

O concurso fez parte do projeto Biblioteca 
Itinerante, que durante todo o mês de 
junho recebeu mais de duas mil pessoas, 
ao promover oficinas de leitura, contação 
de história, música, dança e teatro. Neste 
segundo semestre, o projeto visitará as 
escolas, incentivando o hábito da leitura.

AULAS DE CIRCO NO CENTRO DE ATIVIDADES 
COMUNITÁRIAS JARDIM CANADÁ 
Aprender brincando. É assim que 160 crianças 
da Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha 
aproveitam o contraturno escolar na oficina 
de circo oferecida no Centro de Atividades 
Comunitárias Jardim Canadá. As aulas são 
realizadas todas as sextas-feiras, nos turnos 
da manhã e da tarde, e têm por objetivo 
incentivar a criatividade, o lado lúdico e a 
desenvoltura dos alunos. 

Em paralelo a essas atividades, o Centro 
de Atividades Comunitárias Jardim Canadá 

também oferece aos moradores da região 
noroeste oficinas gratuitas de tricô, skate, 
zumba, poesia, horticultura, criatividade e 
danças (de rua, contemporânea e afro). As 
oficinas são realizadas às terças, quintas, 
sextas-feiras e aos sábados e estão disponíveis 
para qualquer faixa etária. Os interessados 
devem comparecer à Rua Groelândia, nº 619, 
Jardim Canadá, de segunda-feira a sexta-
feira, das 9h às 16h30. 

Mais informações: (31) 3541-8694 

Premiação do concurso foi realizada durante o encerramento da Biblioteca Itinerante na Praça Bernardino de Lima
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Os alunos também partici-
pam de aulas de capoeira, 
flauta doce, criatividade, 
horticultura e percussão 
no projeto Escola em 
Tempo Integral

MATRÍCULAS ABERTAS PARA CURSOS 
GRATUITOS DO PRONATEC
Aulas têm início no dia 7 de agosto e em setembro, na Escola Estadual João Felipe da Rocha 

Estão abertas as matrículas para os cursos gratuitos do 
Pronatec, programa do Governo Federal que tem por objetivo 
ampliar as oportunidades educacionais e de formação 
profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários 
de programas de transferência de renda.

Em Nova Lima, os moradores podem se inscrever nos cursos 
gratuitos de assistente administrativo, agente cultural, operador 
de caixa, gestor de MEI e DJ. No total, são 40 vagas por turma 
e as aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h 
às 22h, na Escola Estadual João Felipe da Rocha (Rua Curitiba, 
s/nº, Chácara dos Cristais). Serão disponibilizados aos alunos 

ajuda de custo de R$ 9,00 por dia (de acordo com lista de 
presença), material didático e uniforme. 

Para se matricular é necessário ter idade mínima de 16 anos 
e comparecer a uma das unidades do Cras* com os seguintes 
documentos: número do NIS ou PIS; cópia do RG; cópia do CPF; 
cópia do comprovante de endereço atual (conta de água, luz 
ou telefone); cópia do comprovante de escolaridade e histórico 
escolar ou declaração escolar original e atual (se o aluno 
estiver estudando); número do certificado de reservista e data 
de expedição (para homem maior de 18 anos). 

MAIS DE 800 NOVA-LIMENSES PREPARADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO
Competir com mais chances de 
conquistar uma vaga no mercado 
de trabalho. Desde que assumiu 
a Prefeitura, a Administração 
Municipal tem se empenhado para 
ofertar treinamentos de qualidade 
para os nova-limenses, trazer mais 
oportunidades de empregos e atrair 
novas empresas. Esse ciclo de 
desenvolvimento econômico passa 
pela oferta de mais de 30 turmas de 

cursos de qualificação em parceria 
com o Sistema Fiemg e a Uaitec. 
Para se ter uma ideia, somente 
de janeiro a julho de 2017, foram 
ofertados os cursos de montador 
de drywall, panificação, pedreiro 
de alvenaria, eletricista predial, 
cuidador de idoso, informática 
básica e oficinas de produção de 
queca  e lamparina.
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No total, 855 pessoas passaram pelos cursos e muitas delas estão agora no 
mercado de trabalho.  Das turmas dos cursos de panificação e pedreiro de 
alvenaria, 25% dos alunos já conseguiram uma vaga de emprego.  

*LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA:

• Cras Nordeste: Rua Cardoso, nº 56, Honório Bicalho 
• Cras Cruzeiro: Rua Eduardo Aymorés Jones, nº 320
• Cras Noroeste: Rua Heston, nº 50, Jardim Canadá 
• Cras Centro: Rua Domingos Rodrigues, nº 199
• Programa Vida Nova Sede: Rua Pereira de Freitas, nº 84, Centro 
Vagas limitadas. Mais informações: www.novalima.mg.gov.br

INÍCIO DO CURSO: 7 DE AGOSTO 
• Assistente administrativo: escolaridade mínima ensino fundamental II   
  completo (9º ano) 
• Agente cultural: escolaridade mínima ensino fundamental II 
  incompleto (6º ao 9º ano)

INÍCIO DO CURSO: SETEMBRO
• Operador de caixa: escolaridade mínima ensino fundamental II 
  completo (9º ano)
• Gestor de MEI: escolaridade mínima ensino fundamental II completo (9º ano)



Vagas de Emprego

BANCO DE TALENTOS
Compareça à Rua Chalmers, nº 88, Centro ou à 
Rua Kenon, nº 95, Jardim Canadá, com carteira 
de trabalho, documento de identidade, CPF e 
comprovante de endereço.  

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (CÓD. 131) 
Sexo masculino, com idade de 25 a 50 anos. Necessário 
ter curso de técnico profissionalizante, conhecimento 
avançado em informática e programa da área de 
engenharia. Horário de trabalho: das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. Benefícios: vale-transporte, 
cesta básica, assistência médica e almoço na empresa.    
Salário: R$ 2.200,00

ARMADOR (CÓD. 137) 
Sexo masculino, com idade acima de 25 anos. Necessário 
ter no mínimo ensino fundamental incompleto e 
experiência em armações de estrutura metálica. Horário 
de trabalho: das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira 
e, das 7h às 16h, às sextas-feiras. Benefícios: vale-
transporte e cesta básica. Salário: R$ 1.584,00

CARPINTEIRO (CÓD. 95) 
Sexo masculino, com idade acima de 25 anos. Necessário 
ter no mínimo ensino fundamental incompleto e 
experiência em trabalhos gerais de carpintaria para 
confeccionar conjuntos ou peças de edificações, obras 
e cenários. Horário de trabalho: das 7h às 16h48, de 
segunda a sexta-feira. Benefícios: vale-transporte e cesta 
básica.  Salário: R$ 1.169,48 

GESSEIRO (CÓD. 124) 
Sexo masculino, com idade de 25 a 40 anos. Necessário 
ter no mínimo ensino fundamental incompleto e 
experiência em fabricar e recompor placas, peças e 
superfícies de gesso. Horário de trabalho: das 7h às 17h, 
de segunda a quinta-feira e, das 7h às 16h, às sextas-
feiras. Benefícios: vale-transporte e cesta básica.  Salário: 
R$ R$ 1.192,40 

COSTUREIRA INDUSTRIAL (CÓD. 146) 
Sexo feminino, com idade de 25 a 50 anos. Necessário ter 
curso de Costura industrial e experiência com costura em 
máquina industrial. Horário de trabalho: das 7h às 16h, 
de segunda a sexta-feira e, das 8h às 12h, aos sábados. 
Salário: R$ 1.300,00

COSTUREIRA (CÓD. 140)
Sexo feminino, com idade de 25 a 50 anos. Necessário 
ter experiência em costurar tecidos e materiais sintéticos 
para mobiliário e almofadas. Preferência para quem 
residir no Jardim Canadá. Horário de trabalho: das 7h 
às 17h50, de segunda a quinta-feira e, das 7h às 16h40, 
às sextas-feiras. Benefícios: vale-transporte, refeição na 
empresa e assistência médica. Salário: R$ 1.464,75 

AUXILIAR DE COSTURA (CÓD. 141)
Sexo feminino, com idade de 25 a 50 anos. Necessário 
ter experiência mínima de seis meses. Horário de 
trabalho: das 7h às 17h50, de segunda a quinta-feira 
e, das 7h às 16h40, às sextas-feiras. Benefícios: vale-
transporte, refeição na empresa e assistência médica. 
Salário: R$ 973,88 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 116)
Sexo masculino, com idade de 25 a 45 anos. É necessário 
ter ensino médio completo e experiência como auxiliar 
administrativo. Horário de trabalho: das 7h às 17h, de 
segunda a quinta-feira e, das 7h às 16h, às sextas-feiras. 
Benefícios: vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro 
de vida, plano de saúde e odontológico. Salário: R$ 1.169,48

CAIXA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 148) 
Ambos os  sexos, com idade de 25 a 45 anos. Necessário 
ter ensino médio completo e experiência mínima de seis 
meses. Horário de trabalho: das 10h às 18h20 ou das 
13h40 às 22h, com uma folga por semana. Benefício: 
vale-transporte. Salário: R$ 1057,07 + quebra caixa

VENDEDOR – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 149)
Ambos os sexos, com idade de 25 a 45 anos. Necessário 
ter ensino médio completo e experiência mínima de seis 
meses.  Horário de trabalho: das 10h às 18h20 ou das 
13h40 às 22h, com uma folga por semana. Benefício: 
vale-transporte. Salário: R$ 1071,00 + comissão
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NOVA LIMA SE DESTACA 
NO PROJETO CONEXÃO EMPRESARIAL
Durante encontro, Administração Municipal apresentou cenário econômico 
ideal para a atração de empresas com baixo impacto ambiental 

A Prefeitura busca driblar a crise 
econômica e tem pela frente o grande 
desafio da manutenção e criação de 
novas vagas de emprego. Para tanto, 
está em andamento a criação da Zona 
Limpa de Desenvolvimento (ZLD), cujo 
estudo privilegia a potencialização de 
polos localizados em regiões estratégicas 
com vocações determinadas e a 
qualificação e capacitação de mão de 
obra para atender essas empresas com 
baixo impacto ambiental.  
A ZLD e o cenário econômico que Nova 
Lima pode oferecer aos empreendedores 
foram apresentados no projeto 
Conexão Empresarial, a convite da 
Revista Viver Brasil. Empresários e 
investidores presentes, conheceram 
as propostas de governo com o 
intuito de fortalecer as relações com o 
empresariado e apresentar as políticas 
de desenvolvimento econômico como 
um atrativo para novas empresas. 

ZONA LIMPA DE 
DESENVOLVIMENTO (ZLD) 
Para a implantação da ZLD, a 
Prefeitura realiza estudos com foco 
no reposicionamento econômico do 
município na região metropolitana e no 
estado de Minas Gerais. Foi realizado 
levantamento das regiões que compõem 
a Zona Limpa, com a identificação 
do perfil econômico ou perspectivas 
de desenvolvimento de cada um 
dos polos. Há um cuidado em atrair 
empresas conscientes da conservação 
ambiental, que gerem emprego e 
renda e contribuam para o aumento da 
arrecadação municipal e da qualidade 
de vida da população. 

Desenvolvimento Econômico

AÇÕES PARA ATRAIR EMPRESAS E GERAR EMPREGOS
CONEXÃO PROFISSIONAL 
Cadastro no Banco de Talentos Municipal, recolocação e orientação profissional (psicólogos para 
elaborar currículos e preparar o trabalhador para o processo de seleção profissional nas empresas). 
Rua Chalmers, nº 88 - Centro. Telefone: (31) 3541-3369

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Busca viabilizar a atratividade de novos negócios e projetos, com foco na diversificação econômica, 
como também potencializar segmentos já existentes para fortalecer a economia local, gerar o 
aumento da renda e proporcionar bem-estar o cidadão.

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MOBILIDADE
Fundamental para uma revisão responsável do Plano Diretor, que indica o norte 
para o desenvolvimento do trânsito e transporte de forma objetiva e sustentável.

APOIO AO TRABALHADOR
Seguro desemprego; homologação; Carteira de Trabalho e Sistema Nacional de Emprego (Sine). 
Rua Chalmers, nº 88 – Centro. Telefone: (31) 3541-3369

PLANO DIRETOR
completou dez anos e está em processo de revisão para estabelecer diretrizes 
e regras para a ocupação ordenada e responsável da cidade.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
Acesso a cursos gratuitos.
Rua Marquês de Sapucaí, nº 15 – Centro. Telefone: (31) 3542-5620

PRESTIGIE A FEIRA BOM LEVAR, 
TODOS OS SÁBADOS, NA PRAÇA 
BERNARDINO DE LIMA

Produtos caseiros de qualidade, peças 
exclusivas de artesanato, música e 
muita animação são os destaques da 
Praça Bernardino de Lima, todos os 
sábados, das 8h às 14h. 

A Feira Bom Levar é uma iniciativa 
da Prefeitura, dentro do programa 
Empreendedorismo na Cidade, 
que tem o objetivo de promover o 
empreendedorismo local, valorizar a 

mão de obra nova-limense, apoiar 
o pequeno e microempreendedor, 
diminuir o desemprego e fomentar a 
economia criativa de Nova Lima.

Dentre os produtos expostos, estão 
conservas, congelados, pães, doces, 
bijuterias, roupas em crochê e tricô, 
tapetes, objetos de decoração e muito 
mais!

Desenvolvimento Econômico

Roberto Carlos Antônio Moreira, expositor

Estou muito feliz com o retorno que tive no primeiro dia do 
projeto. Trouxe 15 pratos congelados e vendi quase tudo. 
Essa é uma ótima oportunidade para que nossos produtos 
sejam vistos e para que possamos ter nossa renda

Cristina Antônia Ferreira, expositora

Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o futuro não 
se deseja, se merece! E eu só tenho a agradecer ao prefeito e a 
todos que viabilizaram a feira. Tenho confiança de que, daqui 
a um ano, outros expositores terão a oportunidade 
de participar desse projeto que nos incentiva a trabalhar 
em equipe e a transformar nosso talento em renda

Durante reunião no Teatro Municipal, a Prefeitura 
também apresentou para lideranças de associações 
de bairros o Plano de Desenvolvimento Econômico do 
município com o intuito de sensibilizá-los sobre as 
ações para capacitar e qualificar os nova-limenses, 
disponibilizar vagas de empregos e atrair empresas 
para o município. O objetivo é que as lideranças sejam 
aliadas nesse processo para o fortalecimento da 
economia do município. 
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Vitor Penido, Prefeito de Nova Lima

O foco da política de desenvolvimento de Nova Lima é atrair empresas que gerem 
emprego e renda e contribuam para a diversificação da economia do município, 
que ainda hoje está atrelada à mineração
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Waldir Salvador, 
Consultor de Desenvolvimento Econômico e Licenciamento Ambiental

As empresas precisam gerar capital para si, mas 
também agregar valor econômico para o município 
onde estão instaladas. A Prefeitura de Nova Lima está 
fazendo o seu papel ao oferecer um cenário propício 
para as empresas, com a criação da Zona Limpa, a 
preparação da mão de obra, e a infraestrutura viária 
que está contemplada no Plano Diretor

Estão sendo projetadas as políticas públicas da 
Zona Limpa de Desenvolvimento de Nova Lima. 
Tudo com muito critério para atrair e reter 
empresas em Nova Lima. Acreditamos que essas 
políticas serão também uma importante fonte 
de arrecadação e geração de emprego e renda
Clausy Gomes,
Secretária Municipal de Desenvolvimento Trabalho e Renda

Juliana Ferreira dos Santos, expositora

A Feira funciona como uma vitrine para que possamos 
apresentar nossos produtos. É ainda uma ótima oportunidade 
para que as pessoas possam fazer encomendas. 
Estou com boas expectativas de venda



NOVA LIMA AVANÇA À SEGUNDA 
ETAPA DO PRÊMIO INNOVARE 2017
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Políticas Públicas

Em sua 14ª edição, premiação identifica e divulga iniciativas inovadoras 
no sistema de Justiça que possam ser replicadas em todo o Brasil

Dentre os atendimentos do projeto Triunfar estão pedidos de indulto, livramento condicional, progressão de regime, 
viabilidade de visita, agilidade em atendimento médico e melhores condições no cumprimento da pena

O projeto Triunfar, que oferece atendimento 
jurídico gratuito a detentos do Presídio de 
Nova Lima e seus familiares, foi selecionado 
para a segunda fase do Prêmio Innovare 2017, 
na categoria Especial – para iniciativas que 
buscam aprimorar o sistema penitenciário. 
Neste mês, a cidade recebeu a visita de uma 
consultora, que conheceu de perto o trabalho 
e conversou com os autores e beneficiários.

Realizado por meio da parceria entre Instituto Nova-Limense de 
Estudos do Sistema Penitenciário (Inespe), Prefeitura, Faculdade 
Milton Campos, Defensoria Pública de Minas Gerais e Sebrae, o 

projeto Triunfar se destaca pela busca 
da garantia de direitos e ressocialização 
dos apenados. A assistência é oferecida 
todas às quintas-feiras, das 14h às 
17h30, por 20 alunos da Faculdade de 
Direito, coordenados e supervisionados 
por professores. Os detentos são 
atendidos no presídio de Nova Lima 
(Praça Coronel Aristides, nº 100, Centro), 
e os familiares, na Assessoria Especial de 

Políticas Públicas (Rua Antônio Serafim da Silveira, nº 50, Bairro 
Matadouro).

Nesta edição do prêmio, 
711 iniciativas participam em 

sete categorias: Tribunal, Juiz, 
Ministério Público, Defensoria 
Pública, Advocacia e Justiça, 

Cidadania e Especial

Da Comissão Julgadora do prêmio, fazem parte ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), desembargadores, promotores, juízes, defensores, advogados 

e outros profissionais de destaque interessados em contribuir 
para o desenvolvimento do Poder Judiciário. Os vencedores serão 
conhecidos em dezembro e receberão troféus e menções honrosas.

PRÊMIO INNOVARE 2017

Saúde

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
CHEGA A 23 MIL NOVA-LIMENSES
Sistema assegura maior controle sobre a aplicação dos repasses do SUS

A fim de oferecer um atendimento 
mais ágil e eficiente aos 
usuários, a Prefeitura trabalha 
na implantação do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC) na 
rede municipal de saúde. 

O novo sistema é online e informa 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) todos os procedimentos 
realizados, tanto na atenção básica 
quanto na atenção secundária, 
aproximando as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do Centro de 
Especialidades (Policlínica), da 
Unidade de Pronto-Atendimento 
(UPA) e das farmácias municipais. 

Na primeira etapa, o serviço será 
disponibilizado nas UBSs do 
Cruzeiro, Caic e Honório Bicalho, 
onde as obras de infraestrutura 
necessárias para o funcionamento 
já foram concluídas. Cerca de 23 
mil pessoas vivem na área de 
abrangência dessas localidades.

Médicos, técnicos de enfermagem, 
enfermeiros, agentes comunitários 
de saúde e auxiliares adminis-
trativos receberão treinamentos. A 
expectativa é de que o Prontuário 
Eletrônico seja ampliado para as 
demais unidades até o mês de 
outubro.

Implantação do Prontuário Eletrônico segue decisão do Ministério da Saúde

INTENSIFICAÇÃO VACINAL CONTRA A HEPATITE B

Em atenção ao Dia Nacional de Luta Contra as Hepatites 
Virais, celebrado em 28 de julho, a Prefeitura realiza 
a intensificação vacinal contra a hepatite B, voltada 
para toda a população, independentemente da faixa 
etária. Os interessados devem procurar, das 8h às 
16h, a Sala de Vacina da Policlínica Municipal, o 
Setor de Zoonoses do Jardim Canadá ou uma 
das seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS): 
Retiro, José de Almeida, Cabeceiras, Macacos, Cristais, 
Cascalho, Caic, Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, 
Bela Fama, Honório Bicalho, Santa Rita e Jardim 
Canadá. É importante levar o cartão de vacina. 

RODA DE CONVERSA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A promoção de políticas 
públicas que possam aproximar 
fortalecer e ampliar os 
vínculos entre as pessoas com 
deficiência, grupos familiares e 
ativistas da causa são alguns 
dos objetivos da Prefeitura ao 
promover ações direcionadas a 
esse público.

Pensando nisso, no dia 20 de 
julho, a Administração Municipal 
realizou a 2ª Roda de Conversa 
com o tema “Humanização 
e Acolhimento”. Cerca de 
50 pessoas participaram de 
dinâmicas com o propósito de 
entender o papel da sociedade no 

desenvolvimento, entendimento, 
amparo e valorização das 
pessoas com deficiência.

A iniciativa faz parte dos 
encontros que ocorrem, 
quinzenalmente, para tratar 
de temáticas que envolvem 
as pessoas com deficiência, 
e trazem propostas variadas, 
como palestras, debates, 
exibições de filmes e dinâmicas.

Para participar dos encontros 
basta entrar em contato 
pelos telefones: 3541-1300 
/ 3541-7414  ou email: 
pessoacomdeficiencianl@
pnl.mg.gov.br
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NOTA DE ESCLARECIMENTO: FECHAMENTO DA UPA
Circula em Nova Lima a informação de que a Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) será fechada. A Prefeitura comunica 
que tem realizado, nos últimos meses, um estudo de todos os 
equipamentos públicos para verificar os custos de operação e 
as melhores alternativas para um atendimento com qualidade 
e menor custo.

A UPA, por exemplo, realiza 79 atendimentos por dia (24h) – 

média dos últimos sete meses, com um custo unitário 
de aproximadamente R$ 449,69 por paciente 
– o que equivale a um investimento de mais 
de R$ 1 milhão por mês.

Até o momento, a Prefeitura não recebe nenhuma verba federal 
para custear a manutenção da unidade. Somente a partir de 
agosto é que o Governo Federal está previsto um repasse no 
valor de R$ 175 mil, ou seja, 17% do custo total. 

Por isso, está em andamento uma análise dos serviços mais 
buscados pela comunidade, formas de atendimento e possíveis 
alternativas para enxugar a máquina pública. Esse estudo 
continua e, até o presente momento, nenhuma decisão foi 
tomada. A Prefeitura reafirma o compromisso com os nova-
limenses e com a melhoria dos serviços públicos.
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Governo

REFORMA ADMINISTRATIVA ENTRA NA SEGUNDA ETAPA
Objetivo é reestruturar as secretarias, rever cargos comissionados e enxugar a máquina pública

Foi aprovado no dia 18 de julho, o 
projeto de lei 16.042/2017 que institui a 
Reforma Administrativa. A ação é uma 
proposta do Governo Municipal com o 
objetivo de trazer Nova Lima de volta 
aos eixos e promover as mudanças 
necessárias para que as finanças 
sejam equilibradas e a Prefeitura possa 
investir na prestação de serviço para 
os moradores. Após a aprovação da 
Câmera Municipal, a expectativa é de 
que o projeto seja sancionado nesta 
terça-feira (1º/08), pelo prefeito. 

Em consonância com a sanção do projeto,  
já está em andamento a segunda 
etapa da Reforma Administrativa com 
a realização de ações para reestruturar 
a Prefeitura e enxugar ainda mais a 
máquina pública. 

Nesse primeiro momento, o Instituto 
Áquila – que foi contratado para 
implantar uma forma mais moderna e 
adequada de gestão pública – tem feito 
entrevista com os gestores, estudos 
sobre a situação atual x ideal da 
Prefeitura, elaboração de organograma 
e criação de um novo Plano de Cargos 
e Salários. 

Após concluir todas as fases desse 
trabalho, o instituto acompanhará o 
andamento da Administração Municipal 
por mais 120 dias. 

VITÓRIA PARA OS MUNICÍPIOS MINERADORES
Aprovação de medida para aumentar a alíquota dos royalties 
do minério traz boas perspectivas futuras

A luta dos municípios mineradores por mais 
contrapartidas para as cidades afetadas pela 
exploração de minério ganhou uma ótima notícia 
na terça-feira (25/07). Durante lançamento do 
Programa de Revitalização da Indústria Mineral, 
o Governo Federal apresentou três medidas 
provisórias com a criação de uma agência 
reguladora, além de alterações na base de 
cálculo e aumento nas alíquotas da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).  
Entre as alíquotas de minerais alteradas estão 
a do ferro, que poderá variar dos atuais 2%, 
chegando até 4%. Outra mudança positiva é que 
a Cfem passará a incidir sobre o faturamento 
bruto e não mais sobre o faturamento líquido 
das mineradoras. Essas conquistas, que vão 
refletir diretamente na arrecadação futura de 
Nova Lima, somente foram possíveis com o 
empenho da Associação Mineira de Municípios 
(Amig) em buscar mais recursos para as cidades. 
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O QUE MUDA PARA A CIDADE?
A Reforma Administrativa vai trazer benefícios a médio e longo prazo 
para a cidade. Com as primeiras mudanças feitas, o Governo Municipal 
trabalha para fechar 2017 com as contas em dia e com perspectivas de 
um 2018 melhor. Isso irá refletir em mais investimentos na saúde, na 
educação, na infraestrutura e na qualidade de vida de cada morador. 

SERVIDOR DE CASA PRÓPRIA

A Prefeitura encaminhará para a Câmara de 
Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida, que 
terá por finalidade promover a implantação 
de projetos residenciais de interesse 
social, com prioridade para os servidores 
públicos. No total, serão construídas 574 
apartamentos no Bairro Oswaldo Barbosa 
Penna II. 

Os terrenos pertencem à Companhia de 
Habitação do Estado de Minas Gerais 
(Cohab), que ficará responsável por toda a 
infraestrutura interna e externa, como rede 
de água, esgotamento sanitário, energia 
elétrica e drenagem pluvial. Os conjuntos 
serão erguidos com sete andares, além 

do pilotis, e vão contar com elevadores.          
As unidades terão 46,84 m² de área, com 
dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço. Cada unidade terá ainda uma 
vaga de garagem. Também serão edificados 
empreendimentos de uso misto (residencial 
e comercial). Os conjuntos terão centros 
comunitários construídos em 25 m².

CRITÉRIOS
Os conjuntos habitacionais são voltados 
para servidores públicos que trabalham em 
Nova Lima (como, por exemplo, Prefeitura e 
Câmara Municipal), com residência mínima 
na cidade há cinco anos, que não possuem 
imóvel próprio e têm renda familiar de até 
R$ 9 mil.

MINHA CASA, MINHA VIDA – SERVIDORES PÚBLICOS
574 apartamentos serão construídos
46,84 m² é a área de cada unidade domiciliar
25m² terão os centros comunitários de cada conjunto
19 blocos residenciais no total
12 lojas também estão previstas no empreendimento

Conjuntos habitacionais serão construídos em cinco quadras do Bairro Oswaldo Barbosa Penna II

A Prefeitura prepara ainda um projeto para a construção 
de mais de 1.000 moradias para a população em geral
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PRAÇA DO BAIRRO JARDIM DAS 
AMÉRICAS RECEBE MELHORIAS

A obra de desobstrução da rede 
coletora de esgoto sanitário na 
Praça do Teatro, entre as ruas Porto 
Rico e Califórnia, no Bairro Jardim 
das Américas, foi concluída. A 
medida teve o propósito de acabar 
com o transtorno dos moradores 
que, em período de chuvas fortes, 
tinham as casas tomadas pelo 
esgoto. 

Além da desobstrução, a 
Prefeitura executou serviços de 
recomposição de meios-fios, 
pisos, canaletas e caixas de 
esgotos que estavam danificadas. 
Os canais artificiais de água – 
que servem como ornamentação 
da praça – também foram 
recuperados. Agora a Prefeitura 
trabalha para deixar a praça mais 
bonita e agradável com o serviço 
de recomposição de jardinagem.

MAIS DE 300 KM DE RUAS ATENDIDAS
PELA LIMPEZA URBANA
Os serviços seguem cronograma que contempla toda a cidade

A limpeza urbana continua em 
Nova Lima. Neste mês, os serviços 
de capina, roçagem, limpeza e 
recolhimento de resíduos abrangem 
as vias públicas dos bairros 
Cabeceiras, Parque Aurilândia, Vila 
São José, Vila Madeira, Nova Suíça, 
José de Almeida, Vila Industrial 
e Vila Nova Betânia. A Avenida 
Ludovico Barbosa – via de acesso a 
São Sebastião das Águas Claras – 
também está recebendo os serviços 
para garantir a segurança de quem 
passa pelo local.

A Prefeitura contabilizou nos meses 
de maio e junho mais de 323 km de 
extensão linear de capina de ruas, 
incluindo a Avenida José Bernardo 
de Barros e os bairros Cariocas, Alto 
do Gaia, Chácara Belarmino, Vale do 
Sol, Jardim Canadá, Chácara Bom 
Retiro, Mingu, Mina D´Água, Bonfim, 
Rosário, Cascalho, Vila São Luís, 
Cruzeiro, Barra do Céu, Vila Operária, 
Vila Passos, Jardim Serrano, Ipê, Ipê 
da Serra, Oswaldo Barbosa Pena, 
Nova Suíça e Paulo Gaetani, e a Rua 
Dr Lunds. 

Avenida Ludovico Barbosa, que dá acesso a São Sebastião das Águas Claras, passa pelo serviço de limpeza

Fonte: Prefeitura de Nova Lima
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Raimunda Silva Assunção, moradora da Rua Porto Rico

O esgoto voltava para algumas casas, provocava sujeira e mau 
cheiro o dia inteiro. Após a obra, isso não tem mais ocorrido

CAMINHÃO, PARADO HÁ 7 ANOS, ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO
Há sete anos parado! Isso mesmo. Foi nessa situação que a 
Administração Municipal encontrou um caminhão zero quilômetro 
VW 5.140E, na Secretaria de Obras. 

Após alguns ajustes mecânicos e compra de uma carroceria, o 
veículo está em funcionamento e trouxe uma economia de              
R$ 8 mil mensais aos cofres públicos, uma vez que a Prefeitura 
tinha alugado outro veículo por esse valor. 

No total, R$ 672 mil foi desperdiçado no tempo em que o veículo 
ficou parado e as antigas gestões pagaram aluguel de caminhão 
sem necessidade.

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 
O passeio deve ser uma construção segura e seguir 
orientações do Código de Obras do Município (Lei 
1584/98). A responsabilidade é do proprietário do 
imóvel que deve providenciar a pavimentação em piso 
antiderrapante e contínuo e não deve ter obstáculos, 
tais como: desníveis, degraus, rampas, pilaretes 
(pequenas colunas) e gramas. Em locais de uso coletivo 
e onde o fluxo de pessoas é intenso, o passeio deve ter o 
piso tátil, de acordo com a Lei Federal de Acessibilidade 
10.098/2000.

Em caso de descumprimento da lei, o proprietário é 
notificado e tem prazo para regularizar a situação. Caso 
contrário, ele pode receber multa, cujo valor previsto no 
Código de Obras pode chegar a R$ 1.792,88. 

IMPORTANTE
• Em imóveis em construção, o tapume   
  pode ocupar 50% da largura do passeio
• Os lotes ou construções localizados 
  em vias pavimentadas ou com     
  calçamento devem ter passeio pavimentado
• A Prefeitura só concede a Certidão 
  de Baixa e Habite-se se o imóvel tiver 
  passeio pavimentado

A população pode colaborar! Ao identificar passeios irregulares, ligue no 
(31) 3541-4390 ou entre em contato pelo e-mail fiscalização@pnl.mg.gov.br

Caminhão zero quilômetro agora em condições de uso

900 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
RECOLHIDAS EM DOIS MESES
O plano de limpeza da Prefeitura, além da capina e 
varrição, inclui os resíduos. Somente nos meses de maio e 
junho foram recolhidas na cidade mais de 900 toneladas 
de entulhos de materiais domésticos danificados, resíduos 
verdes e de construção civil. 

O gráfico mostra que o quantitativo no mês de junho 
diminuiu em relação ao mês de maio, graças ao plano 
de limpeza que é contínuo. É importante ressaltar que o 
quantitativo não apresenta a coleta do resíduo domiciliar 
coletado de porta em porta, pela Consita.

Fonte: Prefeitura de Nova Lima
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Cidade

Meio Ambiente

FORÇA-TAREFA NO VILA DA SERRA
Após atuação educativa, fiscalização avança para garantir o encerramento de atividades ilegais

O Governo Municipal intensifica as ações de 
fiscalização na cidade, tendo como principal foco 
de atuação, neste primeiro momento, a região do 
Vila da Serra. No mês passado, a Prefeitura iniciou 
a emissão de notificações contra irregularidades 
cometidas por comerciantes e ambulantes. 
Nesta nova etapa, todos os materiais irregulares 
passam a ser apreendidos, e os estabelecimentos 
em desconformidade com a lei, autuados para 
regularização, sob pena de serem fechados. 

A ação conjunta integra um plano global que 
abrange as secretarias de Fazenda, Meio Ambiente, 
Planejamento e Gestão, Saúde, Obras e Serviços, 
além de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos, e conta com o apoio da Polícia Militar.

A Comissão de Fiscalização se reúne periodicamente 
para avaliar a efetividade e o aprimoramento das 
ações e tem como atribuição principal fazer valer 
os códigos Tributário Municipal e de Posturas, 
além das legislações sanitárias, ambientais e 
outras vigentes.

SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES EM ÁREAS PÚBLICAS
Os munícipes que notarem a 
necessidade de realização de corte e 
a poda de árvores em áreas públicas 
(passeios, canteiros centrais, praças, 
entre outras) podem solicitar o 
serviço gratuitamente na Prefeitura. 
A ação é feita geralmente quando 
há risco de queda da árvore e na 
presença de galhos secos ou baixos 
que dificultam a passagem de 
pedestres e veículos.

CORTE DE ÁRVORES 
EM ÁREA PARTICULAR

Em área particular, por outro lado, 
deve ser solicitada autorização de 
corte à Prefeitura em situações em 
que a árvore ofereça algum risco  ou 
para fins de construção.

Caso seja feito algum procedimento 
de poda e corte de árvores que 
não esteja em consonância com a 
legislação ambiental do município, 
o responsável pela ação pode 
ser autuado e multado. A multa 
varia de R$ 400 a 80 mil reais, de 
acordo com a gravidade da infração 
(levando-se em consideração o corte 
de uma árvore de pequeno porte 
até a supressão de área extensa de 
vegetação nativa).  

A população pode colaborar na 
fiscalização. Ao identificar uma 
ação irregular de corte de árvore ou 
poda, basta ligar para a Fiscalização 
Ambiental da Prefeitura pelo 
número: (31) 3541-4376. 

FISCALIZAÇÃO NO VILA DA SERRA
Diversas notificações foram realizadas para a retirada de ambulantes, 
trailers e food trucks

Trânsito
MUDANÇAS NO RETORNO 
NA AVENIDA JOSÉ BERNARDO 
DE BARROS
Fechamento é importante para oferecer 
mais segurança e fluidez ao trânsito

Motoristas e pedestres que utilizam a Avenida José 
Bernardo de Barros devem ficar atentos à mudança de 
trânsito, na altura da Rua Arthur Bernardes. A abertura 
no canteiro central da avenida foi fechada para garantir 
a segurança e evitar congestionamentos. A alteração 
trouxe significativa melhoria na fluidez do tráfego e 
mais segurança e organização do trânsito.

Para motoristas que seguem no sentido Campo do Villa, 
o retorno deve ser feito na Praça da Bíblia; e para quem 
segue no sentido UPA, o retorno está no trecho da altura 
da esquina da Rua Albertina Lopes Guimarães com a 
Av. José Bernardo de Barros, e logo mais à frente, no 
Espaço Cultural.

A Prefeitura promove intervenções e mudanças nas ruas 
e avenidas da cidade de acordo com as leis de trânsito, 
sempre na busca do melhor resultado de acessibilidade 
e de mobilidade urbana. As ações garantem segurança 
para motoristas e pedestres, portanto, são realizadas 
pensando no interesse coletivo. 

Intervenção trouxe mais segurança e fluidez ao trânsito

Nova fase de operação intensifica fiscalização conjunta na região do Vila da Serra

SINALIZAÇÃO
A abertura no canteiro central da Av. José Bernardo de Barros, 
quando de sua implantação, estava devidamente sinalizada (após 
alguns anos, sem a necessária manutenção, se perdeu), e tinha 
a finalidade exclusiva de possibilitar a conversão à esquerda de 
veículos leves, que trafegavam na Av. José Bernardo de Barros 
(sentido Campo do Vila), na Rua Arthur Bernardes, sendo proibido 
o retorno nos dois sentidos.

Esporte e Lazer

AULAS DE VÔLEI PARA OS NOVA-LIMENSES

Para incentivar o esporte na cidade, o Governo 
Municipal oferece, dentro das atividades do 
projeto Esporte na Comunidade, aulas de 
vôlei a crianças e adolescentes de Nova Lima.

A Prefeitura disponibiliza o professor e 
todo o material necessário para a prática 
esportiva, Para participar, os interessados 
devem procurar os núcleos de atendimento e 
preencher os formulários de inscrição.

No Ginásio Poliesportivo do Villa Nova, no 
centro da cidade, as aulas são oferecidas 
às quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h, 
a jovens com idade entre 12 e 17 anos, de 
ambos os sexos.

Já no Bairro Jardim das Américas (BNH), as 
atividades são realizadas às terças e quintas-
feiras, das 15h às 17h, na quadra localizada 
na Rua Nicarágua.

Modalidade esportiva se destaca como a segunda mais praticada no Brasil

Embora as recentes conquistas do Brasil tenham impulsionado o 
crescimento do esporte, em Nova Lima a tradição na modalidade é histórica 

JEMG 2017
Nova Lima garantiu vaga na fase estadual dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2017, disputada de 31 
de julho a 5 de agosto, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. 
Na etapa regional realizada em Arcos, duas escolas nova-
limenses ficaram com o título: João Felipe da Rocha, no 
futsal masculino II (para alunos nascidos em 2002, 2001 e 

2000), e Colégio Santo Agostinho, no Handebol feminino I 
(para alunos nascidos em 2005, 2004 e 2003). Nova Lima 
ainda conquistou sete vice-campeonatos e um 3º lugar. 
Na fase estadual, a delegação nova-limense também será 
formada por atletas de judô, atletismo e natação, totalizando 
46 estudantes.

Thales Felipe Ribeiro,
14 anos, morador do Bairro 
Vila Operária

“Minha irmã sempre me 
incentivou a jogar vôlei. 
Comecei a participar das 
atividades no BNH há quatro 
meses e não perco uma. 
Temos um bom professor 
e também gosto das aulas

Para solicitar o corte e a poda de 
árvores são necessários o registro 
do imóvel, guia do IPTU ou número 
de inscrição cadastral e documento 
pessoal com foto.

• Em área pública: o interessado deve 
abrir ocorrência na Seção de Parques 
e Jardins da Prefeitura (Rua Professor 
Aldo Zanini, nº 3050 Chácara dos 
Cristais. Telefone: (31) 3541-6811
• Em área particular: quando se tratar 
de uma situação em que a árvore 
oferece perigo, basta abrir um processo 
administrativo na Seção de Protocolos 
na sede da Prefeitura e requisitar 
avaliação técnica para a autorização 
da poda ou corte da árvore. Telefone: 
(31) 3541-4335.
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Cultura

PATRIMÔNIO NOVA-LIMENSE RECUPERADO
Casa de Cultura Professor Wilson Chaves está em fase final de revitalização

Quem passa pela Avenida Rio 
Branco percebe que a Casa de 
Cultura Professor Wilson Chaves 
está de cara nova. A Prefeitura 
tem trabalhado com mão de obra 
própria no processo de conservação 
e revitalização para recompor as 
paredes, o teto e a pintura do prédio. 
Outras intervenções também foram 
realizadas como a recuperação de 
todo o piso decorado com aplicação 
de synteko, além da escadaria 
interna e da balaustrada. 
Os vidros quebrados foram 
substituídos bem como as cadeiras 
e os móveis danificados. Além disso, 
as instalações elétricas e telefônicas 
passaram por manutenções e as 
esquadrias de madeira das portas e 
janelas também estão recuperadas.

CONCURSO VAI ELEGER SELO DO POLO CERVEJEIRO DE NOVA LIMA
Candidatos têm até o dia 11 de setembro para participar dessa grande oportunidade

Criar um selo que difunda a cultura cervejeira de Nova 
Lima para o Brasil e para o mundo é o desafio lançado 
pela Prefeitura que promete agitar os artistas, publicitários 
e designers até o dia 11 de setembro. O concurso  vai 
premiar o selo escolhido com R$ 2 mil em dinheiro, diária 
em uma pousada de Macacos, entre outras surpresas.

Para participar é preciso comparecer ao setor de Protocolo 
da Prefeitura de Nova Lima, na Praça Bernardino Lima, 
n° 80, Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Não há 
limite de projetos de arte para cada concorrente, sendo 
necessário que os participantes realizem somente uma 
inscrição contendo todas as propostas. 
Nova Lima se destaca por ter em seu território a maior 
parte das microcervejarias artesanais em Minas Gerais. 
Com uma produção mensal que chega até a 390 mil litros, 
a cidade oferece boas condições para que as empresas 
do setor se instalem aqui. A criação do Polo da Cerveja 
Artesanal é mais um passo importante para incentivar 
e fomentar o desenvolvimento da cultura cervejeira e do 
turismo na cidade.

GALERIA DE ARTE MUNICIPAL
Tombada como Patrimônio Público Municipal em 31 de maio de 1999, a Casa de Cultura Professor 
Wilson Chaves tem 68 anos e é um importante espaço de difusão da cultura nova-limense. 
Um dos expoentes que o local abriga é a Galeria de Arte Municipal que já está revitalizada e 
conservada. O espaço apresentava avarias no reboco de parte das paredes e do teto, mas já 
recebeu as devidas intervenções. O piso decorado também ganhou aplicação de synteko e voltou 
a ter suas características originais preservadas. A Galeria já movimentou o cenário artístico da 
cidade com dezenas de exposições de renomados artistas plásticos nacionais e internacionais 
como Amilcar de Castro, Sara Ávila, Maria Helena Andrés e Yara Tupynambá.

Turismo

TURISMO GASTRONÔMICO: QUECA E LAMPARINA

Como transformar uma tradição culinária em um 
bom negócio? É com esse foco que a Prefeitura, 
em parceria com a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater–MG)  e a Associação Comercial 
e Empresarial de Nova Lima, realizam o projeto 
Turismo Gastronômico. O objetivo é incentivar 
a profissionalização dos produtores locais, com 
a regulamentação junto à vigilância sanitária, 
criação de marca e selo nutricional e organização 
de compra coletiva, a fim de tornar o produto 
legalmente comercializável e atrativo ao consumir. 

Palestra gratuita será realizada no dia 3 de agosto para os produtores locais

NOVA LIMA NO MAPA DO TURISMO
Prefeitura realiza mapeamento com mais de 171 itens relevantes para 
os setores de gastronomia, ecoturismo e patrimônio histórico cultural

Nesta primeira etapa, será realizada no dia 3 de agosto, às 14h, no 
auditório da Associação Comercial (Praça Bernardino de Lima, 43 – 
Centro), uma palestra focada para os produtores de queca e lamparina 
que têm interesse em comercializar os quitutes e se profissionalizarem. Os 
interessados devem se inscrever até o dia 1º de agosto, no Departamento 
de Turismo (Praça Antonino Fonseca Jr., nº 8 – Centro) ou pelo telefone 
(31) 3581-8423.

Conhecer para cuidar. A Prefeitura tem trabalhado 
para mapear os produtos turísticos de Nova Lima 
com vistas a valorizar o patrimônio público e 
incentivar o turismo de acordo com o que cada 
região oferece. 

A primeira etapa desse projeto conseguiu catalogar 
171 itens turísticos que vão desde os famosos 
doces como a queca e a lamparina até a estrutura 
de pousadas e restaurantes que cada localidade 
oferece. 

O levantamento, que conta como item cada setor 
catalogado, foi realizado nos polos Alphaville, 
Honório Bicalho, Rio de Peixe, Sede, Seis Pistas, 
Jardim Canadá e São Sebastião das Águas Claras. 
Após essa identificação, uma equipe técnica visita 
os locais com o propósito de definir ações que 
possam potencializar esses produtos, resgatar os 
patrimônios nova-limenses e recuperá-los para se 
tornarem equipamentos de desenvolvimento do 
turismo local. 

Por meio desse mapeamento, Nova Lima, que 
faz parte do Circuito do Ouro com vocação para 
o ecoturismo e para a gastronomia, volta o foco 
para o patrimônio com a profissionalização dos 
produtores locais, a revitalização dos espaços de 
lazer e a valorização dos monumentos naturais.

VOCÊ SABIA?
Um dos objetivos do mapeamento é fazer crescer os produtos 
gastronômicos de Nova Lima como a queca, a lamparina, a 
cerveja artesanal, a bala delícia e o doce de leite de Macacos. 
Além disso, o objetivo é realizar parcerias com as empresas 
privadas para recuperarem os patrimônios nova-limenses e 
abri-los para o turismo.
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Turismo

Acesse o edital e confira todas as regras 
para participar do concurso! http://www.novalima.mg.gov.br/media/
uploads/edital_selo_polo_cerveja_artesanal.pdf
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Desenvolvimento Social

MAIS DE 60 BAIRROS SERÃO ATENDIDOS PELO CRAS CENTRO
Inauguração da quarta unidade é um investimento importante na função protetiva e preventiva da Assistência Social

Nova Lima alcançou um feito inédito em sua história: ter 100% 
do seu território coberto pela Proteção Social Básica, condição 
que apenas alguns municípios do Brasil possuem. Isso porque o 
Governo Municipal entregou, na quinta-feira (27/07), uma nova 
unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Situado na Rua Domingos Rodrigues, nº 199, na região central 
da cidade, o local tem o objetivo de ampliar o acesso aos direitos 
de cidadania com ações de prevenção a ocorrência de situações 
de vulnerabilidade e riscos sociais, por meio do desenvolvimento 
de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários.

O Cras é uma unidade de Proteção Social Básica do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), que oferece, às famílias 
em situação de vulnerabilidade social, acompanhamento, 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, oficinas, 
palestras socioeducativas, benefícios eventuais, além de realizar 
encaminhamentos.

A cidade possui outras três unidades do Cras, localizadas nos 
bairros Cruzeiro, Honório Bicalho e Jardim Canadá, para atender 
as regiões de suas respectivas abrangências.

CRAS CENTRO – BAIRROS REFERENCIADOS
Alto das Quintas, Alvorada, Areião do Matadouro, Bela Vista, Boa Vista, 
Bom Jardim, Bosque da Ribeira, Bosque do Jambreiro, Cabeceiras, 
Cariocas, Centro, Chácara dos Cristais, Chácara Silveira Ramos, Conde, 
Cristais, Estância Del Rey, Estância Serrana, Galo, Gleba Reaus, Ipê, Jardim 
da Torre, Jardim das Américas, Jardim das Mangabeiras, Jardim Serrano, 
Jardinaves, Le Cottage, Matadouro, Mina D’ Água, Mirante da Mata, Olaria, 
Ouro Velho Mansões, Parque Aurilândia, Parque Santo Antônio, Pau 
Pombo, Piemonte, Quintas, Quintas do Morro, Quintas do Sol, Residencial 
Congonhas do Sabará, Residencial Europa, Residencial Sul, Residencial 
Vale das Araras, Retiro, Riviera, Rosário, Silicóticos, Vale do Sereno, Vale 
dos Cristais, Vila Alpina, Vila Aparecida, Vila Campestre, Vila da Serra, 
Vila Del Rey, Vila Industrial, Vila Maria do Carmo, Vila Nova Betânia, Vila 
Odete, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos, Vila São José, Vila 
Verde, Village Terrasse e Ville de Montagne.

Cras Centro: cras.centro.semds@pnl.mg.gov.br / (31) 3547-4790 / 3541-9442
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Maria da Conceição Silva, 
moradora de Santa Rita e representante dos usuários do Cras

O Cras é a ponte de apoio entre a 
Prefeitura e os usuários desse aparato 
social. Para nós, ter mais uma unidade 
aqui é uma conquista muito grande, 
pois sem o Cras não teríamos acesso a 
cursos, terapias e outros projetos tão 
importantes para que possamos ter 
uma vida melhor

Magna Lois Rodrigues Mendes, 
moradora do Centro e representante da Sobras

Nós que moramos no Centro sabemos que essa 
área era descoberta e a vulnerabilidade sempre 
existiu aqui. Nossa expectativa é trabalharmos 
em conjunto com o Cras que é um importante 
aparato para Nova Lima


