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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Região recebe recapeamento de 
vias e melhorias no trânsito

Novas Unidades de Saúde e 
Policlínica serão instaladas 
para atender a demanda local

No total, três novas unidades 
educacionais serão construídas 
no Jardim Canadá, em Macacos
e Água Limpa Pág | 10 |Pág | 3 | Págs | 6 e 7 |

REGIÃO 
NOROESTE
ATIVA

Comunidades da Região Noroeste recebem 
investimentos nos mais diversos setores por parte da 
Prefeitura; retomada da obra da Policlínica, projeto 
para a construção de novas escolas e ações para 
ofertar mais segurança aos moradores fazem parte 
das ações

REG IONAL  NOROE STE

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



ExpEDIENTE

Secretária de Comunicação   
Fabiana Ribeiro Lopes

prefeito Municipal 
Vitor Penido de Barros

Vice-prefeito
João Marcelo Dieguez Pereira

Produzido Pela Secretaria de comunicação
Jornalista responsável: Juliana rocha mG 013406 JP
Redação: Fabrício Araújo, Juliana Rocha, Patrick Vaz 
e Welington de Oliveira
Fotografias: João Victor Moraes e Lívia Bastos
projeto Gráfico / Diagramação: Alisson Corlaiti
Impressão: Sempre Editora | Tiragem: 30 mil exemplares
Praça Bernardino de Lima, 80 | Centro | Nova Lima (MG) 
CEP: 34.000-279 | tel.: (31) 3541-4334

UMA REGIÃO qUE 
DESpONTA EM 
qUAlIDADE
DE VIDA

A região noroeste de Nova Lima abriga grande parte 
territorial do município e, também, atrativos únicos que fazem 
desse lugar um celeiro de desenvolvimento e modernidade. 
Bairros como o Jardim Canadá, Vale do Sol, Miguelão, Balneário 
Água Limpa e, ainda, São Sebastião das Águas Claras são 
alguns dos exemplos da diversidade encontrada e do desafio do 
poder público em estar presente para oferecer serviços públicos 
de qualidade para a população. 

Nesse caminho, temos uma trajetória de muito trabalho 
para levar até essa região os meios essenciais para que 
ela se despontasse como referência em polo empresarial, 
gastronômico, cervejeiro, de turismo, medicina avançada e 
tecnologia. 

Se no primeiro ano de nossa gestão focamos em colocar 
as finanças e a Administração Municipal em ordem, em 
2018, avançamos e estamos promovendo grandes obras e 
melhorias para a população. Exemplo é que a região noroeste 
é protagonista desse novo momento e deu o pontapé inicial 
do nosso pacote de obras com a Policlínica do Jardim Canadá, 
prevista para ser entregue em dezembro. Além dessa obra, 
estamos trabalhando na entrega de três unidades escolares 
de educação infantil e ensino fundamental em Água Limpa, 
Jardim Canadá e Macacos.

Embora os desafios ainda sejam grandes, contamos com 
a participação da comunidade e do empresariado local para 
avançar. Isso porque a região noroeste é sinônimo de tecnologia, 
lazer e desenvolvimento e merece uma gestão integrada e 
presente, que esteja atenta às demandas e não deixe de lado 
os serviços essenciais. É com esse foco que seguimos firmes e 
vamos promover mais obras, saúde, educação, cultura, lazer 
e qualidade de vida para essa parcela, de cerca de 30 mil 
moradores, tão importantes para nossa cidade. 

Vitor Penido
Prefeito

ESSES SãO ALGuNS dOS ExEmPLOS dO 
quE fIzEmOS PARA A REGIãO quE, AGORA, 
AVANçA COm mAIS INVESTImENTOS, 
SERVIçOS E EquIPAmENTOS PúbLICOS dE 
quALIdAdE

Fale com
a ouVidoria!
A Ouvidoria Municipal é um 
importante canal entre a Prefeitura 
e o cidadão para que os moradores 
possam registrar manifestações, 
reclamações, denúncias, sugestões 
e tirar dúvidas sobre os serviços 
prestados pela administração. os 
cidadãos interessados podem fazer 
sua manifestação presencialmente 
na sede da Ouvidoria, localizada na 
rua Scott, nº 69 a – centro, das 8h 
às 17h; pelos telefones 3542-5938 e 
3542-5980 ou e-mail: ouvidoria@pnl.
mg.gov.br.

participe ativamente da  
reconstrução de Nova lima!

EducaçãoEditorial

eJa: oPortunidade de 
retomar oS eStudoS

PreFeitura inVeSte na 
eScola maria JoSeFina 
SaleS Wardi

A região Noroeste é contemplada 
com a Educação de Jovens e Adultos 
(eJa) - a modalidade de ensino com 
metodologia específica para quem 
quer voltar à sala  de aula. 

exemplo disso é que continuam 
abertas as inscrições para as 
vagas de 1º ao 4º ano do ensino 
fundamental, das turmas da Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha (Rua 
caledônia, 506, Jardim canadá). o 
cadastro é feito ao longo de todo o 
ano, de acordo com a demanda da 
região. Podem se cadastrar pessoas 

a partir dos 15 anos, completos até 
5 de fevereiro deste ano, residentes 
em nova lima.

 
Para se inscrever, é preciso 

apresentar Carteira de Identidade, 
Declaração Escolar recente ou 
Histórico Escolar (se houver), além 
do comprovante de endereço em 
nome do aluno ou dos pais ou 
responsáveis. o cadastramento para 
a EJA é realizado Escola Municipal 
Benvinda Pinto Rocha, durante todo 
o período de funcionamento, das 7h 
às 22h.

No final de fevereiro, as turmas 
do 6º ano, que estavam sob 
responsabilidade da Administração 
Municipal, foram reintegradas às 
escolas estaduais de nova lima – 
ação que viabilizou a ampliação de 
vagas para crianças. 

Na região noroeste, as turmas 
que eram atendidas na Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha 
foram repassadas, neste ano, para 

a Escola Estadual Maria Josefina 
Sales Wardi, ambas localizadas 
no Jardim canadá. Para viabilizar 
a ação, a Prefeitura alugou um 
imóvel na rua ontário, nº 989, 
situado bem próximo à unidade 
escolar. dessa forma,  252 alunos 
passaram a ser atendidos no local, 
já que o prédio da escola estadual 
não dispõe de espaço físico 
suficiente para receber a demanda.
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Educação

comunidadeS receberão trêS
noVaS unidadeS educacionaiS 

Em fevereiro desse ano, a 
Prefeitura lançou um pacote de 
obras que serão realizadas a 
curto, médio e longo prazo em 
nova lima. a região noroeste será 
contemplada com uma gama de 
ações, dentre elas, a construção 
de três unidades educacionais 
com capacidade para atender 600 
alunos. confira um pouco mais 
sobre essas três importantes 
obras que estão por vir: 

• centro de educação 
infantil no Jardim canadá: 
a nova escola receberá 
crianças de 2 e 3 anos em 
um prédio composto por três 
pavimentos, sendo um para 
refeitório e cozinha e outros 
dois para salas de aula e 
administrativo. o prédio 
atual passará por uma série 
de intervenções necessárias 
para sua conclusão e terá 
capacidade para atender 
até 140 alunos. Já está 

em processo de licitação a 
concorrência pública para 
iniciar a obra.

• centro de educação 
infantil no Água limpa: 
está em fase de elaboração 
de projeto a construção de 
um Centro de Educação 
Infantil, com capacidade para 
atender aproximadamente 
100 crianças do maternal.

• nova escola de ensino 
fundamental em macacos: 
a unidade será construída 
numa área institucional de 
1.600 m² e com mais de dez 
salas de aula, de modo que 
passem a ser atendidos em 
horário parcial, um total de 
360 alunos. com a mudança, 
o atual prédio da Escola 
Municipal Rubem Costa Lima 
será voltado para receber 
exclusivamente a demanda 
de educação infantil.

Pacote de obras da Prefeitura inclui escolas no Jardim Canadá, em São Sebastião das
Águas Claras e Água Limpa

Educação em 
números:
3 novas
unidades 

897 alunos 

462 crianças 

328 alunos 

153 alunos 

187 estudantes 

24 pessoas 

educacionais com capacidade 
para atender 600 alunos

atendidos na e.m. benvinda 
Pinto rocha, no Jardim canadá

atendidas no Centro de 
educação infantil Prof. cássio 
magnani – Jardim canadá

atendidos na  e.m. césar 
rodrigues – miguelão 

atendidos pela Escola Tempo 
Integral 

atendidos na e.m. rubem costa 
lima – macacos 

voltaram aos estudos na 
Educação de Jovens e Adultos 

Fotos: Lívia Bastos



aSSiStência Social maiS Próxima
de quem PreciSa

SerViço de conViVência
e Fortalecimento
de VínculoS

A assistência social também 
está presente na região noroeste 
com o objetivo de oferecer 
serviços públicos para famílias e 
indivíduos que precisam ter seus 
vínculos familiares e comunitários 
fortalecidos e acesso aos direitos 
de cidadania.

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) é a 
unidade da Proteção Social básica 
da Assistência Social que atende a 
população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência 

de renda, de serviços públicos, 
dentre outros), ou fragilização de 
vínculos e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, 
de gênero ou por deficiências, 
dentre outras).

Para realizar esse trabalho, 
o Cras conta com a unidade na 
rua Heston, nº 50, no Jardim 
canadá e uma equipe volante que 
atende nos bairros Água Limpa e 
São Sebastião das Águas Claras 
para que o serviço chegue a todo 
o território.

O Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos faz 
parte da Proteção Social básica e 
é ofertado de forma complementar 
ao trabalho social realizado com 
famílias no Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) e no 
Centro de Referência Especializado 
de assistência Social (creas).

Nesse trabalho, são organizados 
grupos – de acordo com as faixas 
etárias –, que participam de 
oficinas no Instituto Kairós e na 
Quik Companhia de Dança como 
forma de estimular as trocas 
culturais, desenvolver o sentimento 
de pertença e de identidade e 
fortalecer os vínculos familiares.

desenvolvimento Social

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) integra o programa de Proteção Social Básica
destinado às famílias em vulnerabilidade 

Marluzia Alves Macedo,
moradora da região noroeste

os serviços que oferecem aqui são muito 
importantes para quem mais precisa. Eu 
já fiz cursos no Cras e, agora que estou 
desempregada, conto com os auxílios de vale-
transporte e mantimentos. É uma ajuda que 
faz toda a diferença na nossa vida

Serviços da Assistência Social em números

Busca Ativa do Desenvolvimento Social

Participe!

Mais de 3500 atendimentos
Mais de 1500 benefícios eventuais concedidos
Mais de 200 visitas domiciliares

O Cras Noroeste oferta:

Cras Regional Noroeste:
Rua  Heston, nº 50, no Jardim Canadá, das 8h 
às18h. Informações: 3581-3067 / 3541-3492 ou 
cras.noroeste@pnl.mg.gov.br

Serviços de Proteção e atendimento integral à família (Paif); 
convivência e fortalecimentos de vínculos; oficinas com famílias; 
visitas domiciliares; ações comunitárias, palestras socioeducativas; 
eventos comunitários; cadastro Único

carteira do idoso; programas bolsa família e vida nova; 
orientação profissional; e cursos Pronatec; benefícios eventuais*; 
encaminhamentos**.

no dia 28 de abril, das 9h às, 13h, na avenida dos diplomatas, 
40 – Água limpa, será realizada a busca ativa, apresentando os 
serviços aos moradores da região, como: cadastros para Programas 
Sociais, agendamentos, encaminhamentos, oficinas e benefícios 
eventuais. mais informações: 3581-3067

*benefícios eventuais – auxílios: natalidade, por morte 
(funeral), cesta básica, cesta de legumes, documentação (2ª 
via de certidões de nascimento, casamento e óbito; 2ª via 
de carteira de identidade; cPf e fotos 3X4), transporte Passe 
Social eventual e mudança (carreto).

**encaminhamentos – rede socioassistencial, tarifa Social 
cemig e copasa; telefone Social; minha casa, minha vida; id 
Jovem, cnH Social; isenção de taxas em concurso público; 
Benefício da Prestação Continuada (BPC) para idosos e 
pessoas com deficiência; seleção de prioridades para creches 
e escolas municipais; iPtu Social; cursos de qualificação; 
vagas de emprego na área doméstica; Passe livre, etc.
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noS caminhoS do
deSenVolVimento econômico

mulhereS emPreendedoraS
é SuceSSo na região

TELECENTRO

CELEIRO dE GRANdES 
EmPRESAS

CAPACITAçãO dE 
jOVENS

CONExãO
PROfISSIONAL

Intermediar empregos junto 
ao empregador. É assim que a 
Administração Municipal trabalha 
para colocar o candidato à 
disposição do mercado de trabalho. 
No Banco de Talentos, projeto em 
que a Prefeitura mantém um 
cadastro de profissionais para 
intermediação de mão de obra 
junto às empresas, as pessoas 
podem montar o currículo com a 

ajuda de profissionais.  o candidato 
também recebe orientação de como 
se comportar numa entrevista e 
pode se capacitar nos cursos que o 
banco oferece.

Para as empresas, o projeto 
divulga as vagas e disponibiliza um 
cadastro atualizado, o que facilita 
na hora de contratar o profissional 
com o perfil desejado.

O projeto criado para o 
desenvolvimento do espírito 
empreendedor de mulheres que já 
têm ou pretendem iniciar o próprio 
negócio capacita, atualmente, 80 
mulheres. o curso compreende 
orientações de todo o processo 

de tomada de decisões e riscos 
de abrir uma empresa e contribui 
para o desenvolvimento econômico 
da comunidade. as aulas são 
ministradas em Água Limpa, 
Jardim canadá e São Sebastião 
das Águas claras.

o telecentro Jardim Canadá 
oferece, atualmente, o Curso de 
Informática Básica, quatro vezes 
por semana, com oito turmas de 
dez alunos cada, um total de 80 
vagas oferecidas. dessas, 70 
estão preenchidas. Novas vagas 
serão disponibilizadas para o 
próximo curso no mês de julho.

o Jardim Canadá também tem 
uma peculiaridade. o bairro 
está situado às margens da BR-
040 e, devido a essa localização 
estratégica, tem atraído a 
instalação de empresas e 
empreendimentos importantes, 
como as fábricas de insulina, de 
desfibriladores e de contêineres 
e o Mercado da Boca, 
empreendimento do segmento 
alimentício. Atualmente, 670 
empresas prestadoras de 
serviços e 527 de comércio estão 
sediadas no Jardim Canadá.

Em 2018, está prevista a 
realização de cursos de 
capacitação para 300 jovens 
nova-limenses, entre 15 e 20 
anos, que estejam cursando ou 
concluído o ensino médio.  desse 
total, 120 jovens são da região 
noroeste. o objetivo das oficinas 
é promover a inclusão dos jovens 
no mercado de trabalho por meio 
da parceria com o programa 
Jovem Aprendiz da CdL, que 
encaminha os candidatos às 
empresas parceiras situadas em 
Nova Lima.

o Conexão Profissional é 
um serviço de captação de 
vagas. Após o cadastro no 
banco de Talentos, é feita 
uma triagem do profissional 
conforme perfil solicitado pela 
empresa e encaminhamento 
para processos de seleção. o 
Conexão profissional realiza, 
ainda, parcerias com a iniciativa 
privada para a recolocação 
e inserção dos profissionais 
no mercado de trabalho e 
elaboração de currículo com a 
ajuda de psicólogos.

desenvolvimento, trabalho e Renda

luciana da Fé Nogueira
Gama leão, moradora da região

Eu tinha emprego com carteira 
assinada, mas resolvi sair para 
montar o meu próprio negócio. Faço 
picolé, sorvete e açaí artesanais. 
Estou aprendendo a empreender 
e a lidar com a parte burocrática, 
calcular o valor do custo, entre 
outros conhecimentos que ajudam 
muito

Resultado
do Banco de
Talentos:
Somente em 2017, foram 
1.072 vagas captadas 
e 102 empresas 
fidelizadas no 
município; um total de 
70% de eficiência nas 
contratações.

Atualmente, são 6.352 
trabalhadores inscritos 
no banco de talentos, 
sendo que 825 são 
trabalhadores da região 
noroeste.

Para se cadastrar no banco de Talentos, obter mais informações 
sobre cursos e outras, basta comparecer à Rua Kenon nº 95, 
jardim Canadá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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Saúde tratada com atenção 
Prefeitura disponibiliza serviços de prevenção e assistência aos usuários do sistema de saúde

a atenção Primária à Saúde 
oferece o atendimento de saúde, de 
forma integrada e multidisciplinar, 
à população nas unidades básicas 
de Saúde (UBSs), de segunda a 
sexta-feira. 

Além disso, foram realizados, de 
janeiro de 2017 a março de 2018, 
1.083 atendimentos domiciliares 
por profissionais de nível superior 
e 24.435 por agentes comunitários 
de saúde. na assistência à saúde 
da criança, 303 testes do pezinho 
foram realizados no período. 

atenção PrimÁria é Porta de entrada 
Para oS SerViçoS à Saúde

Saúde em
números:

UBSs
região
noroeste

18.447 

Em 2017,
foram realizados 
26.936 exames 
laboratoriais e 
4.905 pacientes 
atendidos. 

O Pronto
Atendimento do 
jardim Canadá 
recebe, em
média, 1.900 
pacientes por 
mês.

1.231 

1.271 

de janeiro de 2017 a março 
de 2018, na atenção Primária 
foram realizados na região 
noroeste:

• UBS Jardim Canadá 
– Rua desdren, nº 70 
(atendimento das 7h às 
17h) 

• UBS São Sebastião das 
Águas Claras, Rua dona 
maria da Glória, s/nº, 
(atendimento das 7h às 
17h) 

• UBS Água Limpa – 
Avenida dos diplomatas, 
nº40 (atendimento das 
7h às 16h)

atendimentos médicos e de 
enfermagem

coletas de exame citopatológico 
(Papanicolau)

consultas de pré-natal
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Saúde tratada com atenção 

PUBLICAção dA PREFEItURA dE NoVA LIMA 7

Prefeitura disponibiliza serviços de prevenção e assistência aos usuários do sistema de saúde

na atenção secundária, a 
população da região noroeste conta 
com o atendimento de urgência e 
emergência no Pronto Atendimento 
do Jardim canadá, localizado na 

rua montreal, nº 311, que funciona 
todos os dias, das 7h às 19h. além 
disso, uma farmácia funciona no 
local, das 7h às 19h, de segunda a 
sexta-feira.

A população do Jardim 
canadá vem crescendo a cada 
dia. Pensando nisso, a Prefeitura 
retomou, em fevereiro deste ano, 
a construção de uma policlínica, 
equipamento reivindicado há 
anos pelos moradores da região.  
Localizada na Rua Vancouver, 
225, a unidade, projetada em 

dois pavimentos, acomodará 
também uma UBS e um Pronto 
atendimento.  Serão oferecidos 
acompanhamento e pequenos 
procedimentos cirúrgicos, raio-X e 
consultas nas especialidades clínica 
geral, pediatria e ginecologia, além 
de atendimento de urgência e 
odontológico.

A Administração Municipal 
iniciará neste ano a construção de 
uma unidade básica de Saúde no 
Água limpa, que contará com uma 
equipe de Saúde da família. a ubS 
do bairro funciona, atualmente, 
em um imóvel provisório, na 

avenida dos diplomatas, nº 40, 
e, portanto, apresenta limitações 
para um atendimento adequado. 
no momento, essa unidade está 
em obras de manutenção e segue 
interditada para atendimento.

entre os vários serviços de 
saúde que a Prefeitura oferece 
na região noroeste, está a oferta 
gratuita de medicamentos nas 
três farmácias municipais. em 
2017 foram distribuídos cerca 
de 1,8 milhão de unidades de 
medicamentos, um total de mais 
de 33 mil pessoas atendidas.

a novidade está na presença de 
farmacêutico em todas as unidades, 
durante todo o expediente. assim, 
foi necessário fazer mudança 
nos horários para se adequar ao 
Termo de Ajustamento de Conduta 
firmado com o Ministério Público 
de minas Gerais.

o Jardim canadá recebeu o 
mutirão que resultou na castração 
de 254 cães e gatos do bairro 
e comunidades vizinhas como 
Macacos, Água Limpa e Vale do 
Sol. realizada entre os dias 20 e 
23 de março, a ação foi viabilizada 
pelos projetos Castra Móvel e Cães 
do Jardim, e contou com o apoio do 
Governo municipal, de empresários 
locais e moradores.

O serviço de esterilização de 
cães e gatos é essencial tanto para 
o controle do número de animais 
abandonados, quanto para evitar 
a transmissão de doenças. neste 
mês, será realizada, na Zoonoses 
do Jardim canadá (localizada na 
rua milton, 82), outra ação para 
castrar mais 50 animais.

atenção SecundÁria

obraS da Policlínica
do Jardim canadÁ aVançam

Água limPa receberÁ
unidade bÁSica de Saúde

FarmÁciaS diStribuem 1,8 milhão de 
unidadeS de medicamentoS na região

maiS de 250 animaiS caStradoS
no Jardim canadÁ

Saúde

Confira os novos horários de funcionamento 
das farmácias municipais:
Jardim Canadá: todos os dias da semana, das 7h às 19h, para 
atendimento do público externo e dos pacientes atendidos no 
Pronto Atendimento.
São Sebastião das Águas Claras: terças e sextas-feiras, das 8h às 
14h

Água limpa: segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 14h

Adriano Marcos Sampaio,
morador do Jardim Canadá

A construção da Policlínica é importante 
porque o atendimento no PA é até as 19h. 
Não será preciso ir à sede quando precisar de 
atendimento
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Com o propósito de fazer valer 
a política municipal de proteção, 
controle, recuperação, conservação 
ambiental, melhoria da qualidade 
de vida e do desenvolvimento 
sustentável, a Prefeitura tem 
realizado ações constantes de 
fiscalização.

exemplo desse trabalho foi a 
fiscalização conjunta no Bairro 
Água Limpa para coibir a ação de 
pessoas que atuam na apropriação 
e venda de recursos naturais, como 
o minério e, ainda, na invasão 
de propriedade particular para 
a extração mineral e a força-
tarefa para coibir construções 
irregulares nos terrenos públicos, 
empreendimentos sem alvarás 
de funcionamento e às obras 
irregulares.

As ações contam com a 
participação de fiscais, guardas 
civis municipais e outros servidores 
da administração municipal. a 
Polícia Militar de Minas Gerais 
também foi acionada para garantir 
o apoio necessário às operações.

Moradores da região noroeste 
não precisam se deslocar até a sede 
para tratar de assuntos referentes 
às rendas mobiliárias e imobiliárias 
e fiscalização. a Prefeitura mantém 
no prédio da Regional Noroeste os 
mesmos serviços que são oferecidos 
na secretaria de Fazenda, como 
emissão de nota fiscal para o 
microempreendedor e liberação de 
alvarás, dentre outros.

a novidade está na liberação 
de alguns serviços que antes eram 
disponibilizados somente na sede, 
como guias e ITBI, Certidão de 

valor venal, certidão de inexistência 
de Cadastro e de Origem de 
lançamento.

a fiscalização também está 
presente na região. com a criação 
da Divisão de Fiscalização de 
Atividades Urbanas (Dfau), o serviço 
ficou mais dinâmico na região. a 
Prefeitura fiscaliza estabelecimentos 
comerciais e obras para coibir 
atividades irregulares, que podem 
colocar em risco a saúde do 
consumidor e atrapalhar o comércio 
regular.

FiScalização Para ordenamento da região

SerViçoS maiS PróximoS da PoPulação

Divisão de Rendas Imobiliárias – 3581-8523 
Divisão de Rendas Mobiliárias – 3581-1982 
divisão de Fiscalização de atividades urbanas - 3581-3510

Rua Kenon, 95
Jardim Canadá|

Fiscalização

Fazenda

Fiscalização em 
números (de janeiro 
a abril de 2018):

139 notificações (entre autos 
de infração e de fiscalização)

42 operações de plantão 
noturno e controle de 
poluição sonora

12 operações integradas 
junto Policial Militar e 
GCMAMB
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PUBLICAção dA PREFEItURA dE NoVA LIMA 9

O prefeito Vitor Penido e o 
diretor de Operações Metropolitanas 
da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (Copasa), Rômulo 
Perilli, acompanhados de técnicos 
das áreas de planejamento e meio 
ambiente e empresários locais, se 
reuniram, em março, na sede da 
regional para discutir a ampliação 
do tratamento de esgoto na região 
noroeste.

A companhia assegurou o 
trabalho pela limpeza e ampliação 
da captação da rede coletora 
de esgoto na Bacia II do Jardim 

canadá. além disso, será expandida 
a capacidade de funcionamento da 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ete) do bairro, que terá tecnologia 
mais avançada.

No encontro, também foi 
anunciada a cooperação entre a 
Copasa e a Prefeitura, com a cessão 
de uma sala na sede da regional 
para o Programa de Recebimento 
e Controle de Efluentes Não 
Domésticos (Precend), que vai 
orientar todo o processo de pré-
tratamento necessário antes de o 
esgoto ser lançado na rede.

A região noroeste tem sido 
alvo de bota-foras clandestinos. 
Desde fevereiro, a Administração 
municipal já recolheu cerca de 
1.700 toneladas de entulhos. na 
tentativa de manter os locais 
limpos, o setor de fiscalização da 
Prefeitura também é acionado 
para intensificar a vigilância sobre 
os pontos.

As ações irregulares são 
cometidas por pessoas de outras 
partes da cidade e de municípios 

vizinhos, que vão até os terrenos da 
região com caminhões carregados 
de entulhos.

além da retirada desses bota-
foras irregulares, a Prefeitura 
mantém o serviço periódico de 
capina nos bairros. em abril, a 
equipe trabalha na limpeza do 
Jardim canadá i, enquanto o 
Jardim canadá ii, vale do Sol e 
Macacos terão o serviço realizado 
em maio.

tratamento de eSgoto amPliado

PreFeitura recolhe 1.700
toneladaS de entulho

Aumento dos serviços de tratamento de esgoto é tratada como prioridade pela Prefeitura e Copasa

Governo combate ações clandestinas para manter a região limpa

Meio Ambiente

Limpeza Urbana

Gestão Sustentável
de Resíduos

a partir de 1º de maio, passa a vigorar a deliberação normativa
nº 11 que institui a Gestão Sustentável de resíduos da construção civil 
e de resíduos volumosos de nova lima. Por meio dela, será possível 
fiscalizar o transporte de resíduos dentro do município e destiná-los 
corretamente em locais licenciados. os titulares dos estabelecimentos 
responsáveis pela coleta e transporte desses materiais deverão realizar 
o cadastramento na Prefeitura. mais informações:
www.novalima.mg.gov.br
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obras

O Governo Municipal realiza 
a manutenção de vias na região 
noroeste, sobretudo em São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos) e 
Água limpa. dentre os serviços 
executados, estão o patrolamento, a 
recomposição do piso e a operação 
tapa-buraco. os locais que recebem 
as intervenções são: ruas Luz, São 
luís e doze de Julho; estradas do 
Retiro, da Grota Fria e do Engenho 
e alamedas dos ipês, Jatobá, mar 
mineiro e mico estrela.

o balneário Água limpa também 
recebe o patrolamento das ruas e 
avenidas. após os períodos de chuva, 
o nivelamento e a manutenção das 
vias são realizados nos pontos mais 
críticos, com a colocação de minério 
para corrigir as imperfeições.

recuPeração de ViaS em
Água limPa e macacoS

recaPeamento aSFÁltico de ViaS

Prefeitura executa patrolamento, recomposição do piso e operação tapa-buraco

Patrolamento na estrada do Retiro

Recomposição do piso na Alameda dos Ipês, em Macacos Equipe trabalha na Água Limpa

Serviço de recapeamento continuará em outras regiõesRecapeamento de vias tiveram início em fevereiro desse ano

Assentamento de pisos paviEco
O passeio da Escola Rubem Costa Lima e as rampas de acesso 

da associação comunitária de macacos receberam o assentamento 
de Pavimento ecológico intertravado resistente – Pavieeco. as 
intervenções foram realizadas por moradores locais, capacitados em 
curso técnico, viabilizado pela parceria entre a empresa responsável 
bacia viva, vale e Prefeitura.

A primeira etapa dos serviços 
de pavimentação, que serão 
feitos em diversos pontos da 
cidade, já foi concluída e teve o 
bairro Jardim canadá atendido. 

No período do carnaval, o 
Governo Municipal realizou a 
fresagem e o recapeamento 
asfáltico nas ruas Yuri, Paraíso, 
alaska (entre Kimball e ontário) 

e Hudson (entre vitória e alaska).

A via Príncipe Charles também 
teve o asfalto recapeado. nos 
locais, a Prefeitura também 

executou a recomposição da 
sinalização horizontal, com pintura 
de faixas de pedestres, paradas 
obrigatórias, dentre outras.
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PUBLICAção dA PREFEItURA dE NoVA LIMA 11

Segurança

A fim de garantir a segurança 
na região noroeste, a Guarda Civil 
Municipal (GMC), a Polícia Militar e 
a Polícia Civil têm somado esforços 
para reduzir a criminalidade.

Além do estabelecimento da 
base de apoio na Avenida Toronto, 
no Jardim canadá, a comunidade 

local conta com o patrulhamento 
preventivo (rondas) e as visitas aos 
condomínios.

O Governo Municipal disponibiliza 
profissionais para o serviço de apoio 
ao monitoramento de imagens do 
olho vivo ao trânsito e de polícia 
judiciária da delegacia local, além 

do custeio de imóveis para a Polícia 
civil, o Pelotão do Jardim canadá e 
a base em macacos. a Gmc também 
tem se empenhado em outras ações 
nos bairros, como palestra sobre 
prevenção ao estupro para jovens da 
Comunidade, realizada na Semana 
da mulher 2018, com o apoio da 
delegacia de mulheres.

A Prefeitura trabalha na 
elaboração de um Estudo de 
circulação viária do Jardim canadá. 
Reconhecido como um dos mais 
pujantes da Grande Belo Horizonte, 
o bairro chega a receber muitos 
eventos de grande porte, o que causa 
impacto de direto no trânsito. na 
avenida niágara, por exemplo, será 
executada uma mudança: os veículos 

circularão em mão única, descendo 
no sentido avenida toronto/br-040.

além disso, está prevista 
a revitalização da sinalização 
existente. o objetivo é melhorar as 
condições de tráfego, garantindo 
mais fluidez e segurança, tanto para 
pedestres quanto para condutores.

As ações da Prefeitura voltadas 
para o trânsito contam ainda com 
Blitz Educativa no período de volta 
às aulas e palestras em diversas 
escolas municipais, como César 
Rodrigues (Miguelão), Rubem Costa 
Lima (Macacos) e Benvinda Pinto 
rocha (Jardim canadá).

ForçaS de Segurança integradaS

motoriStaS e PedeStreS terão
maiS Segurança no trânSito

Atuação conjunta da Guarda Municipal e polícias civil e militar reduz criminalidade na região

Governo avalia melhorias na região, com mudanças viárias e revitalização da sinalização

GM lúcio Flávio,
Comandante da Guarda Civil Municipal

Carolina Isabel Carneiro,
delegada da 3a delegacia de Polícia Civil 
de Nova Lima

leonardo Alves dos Santos,
tenente da Polícia Militar de Minas 
Gerais

Essa integração é muito importante 
e tem grande eficiência. Atuamos 
na prevenção, no trânsito e nas 
escolas. Numa operação em 
conjunto realizada no mês passado, 
auxiliamos a Polícia Civil a encontrar 
uma grande quantidade de drogas 
escondida na mata

Quando as polícias atuam 
em conjunto e compartilham 
informações, conseguimos 
apresentar respostas boas e rápidas 
para a sociedade, principalmente em 
áreas mais sensíveis e que chamam 
nossa atenção. Esse trabalho 
integrado tem sido sensacional

As forças de segurança somadas 
conseguem trazer resultados muito 
mais satisfatórios. Embora a região 
noroeste sofra os impactos da 
Grande Belo Horizonte, essa atuação 
integrada tem conseguido reduzir a 
criminalidade local, como a queda 
dos casos de roubos

trânsito na Avenida Niágara ocorrerá em mão única, sentido Avenida toronto/BR-040

Assentamento de pisos paviEco
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Cultura

turismo

Durante todo o ano, o Centro de 
atividades comunitárias do Jardim 
canadá desenvolve oficinas culturais 
gratuitas para os moradores da 
região noroeste, como capoeira, 
bordado, artesanato em feltro, tricô, 
crochê, alongamento e relaxamento. 
Além disso, são oferecidas aulas de 
circo, flauta, inclusão digital e crochê 
para os alunos da Escola em Tempo 
integral.

O Centro de Atividades oferece 
ainda o curso de administração 
em parceria com a Universidade 
federal de viçosa; treinamento em 
Segurança do Trabalho e oficina 
introdutória ao mercado de trabalho.

Para participar das oficinas, 
os interessados devem entrar em 

A qualidade da cerveja 
artesanal produzida no município 
também chama a atenção no 
cenário nacional. a sexta edição 
do Concurso Brasileiro de Cervejas, 
realizado no mês passado, em 
Blumenau (SC), premiou quatro 
cervejarias nova-limenses. entre 
os melhores rótulos do país, estão 

a verace, com quatro medalhas; 
vinil, com duas; e capa Preta e 
Krug bier, com uma cada.

Realizado sob a coordenação 
técnica do “Science of Beer 
institute – educação em cerveja”, 
o concurso é considerado o 2º 
maior do mundo em número de 

eSPaço daS arteS 

cerVeJa arteSanal da região
é reFerência no eStado

Centro de Atividades Comunitárias do Jardim Canadá promove intercâmbio entre
os moradores da Regional Noroeste e a cultura

Região se destaca como polo de produção da bebida e desperta
a atenção no Brasil e no exterior

fOCO NO uNIVERSO 
jOVEm

RuA dE LAzER Em 
ÁGuA LImPA

ObRAS dO
POLIESPORTIVO dO 
jARdIm CANAdÁ

o Governo Municipal realiza 
ações voltadas para a 
valorização e promoção 
dos jovens nova-limenses. 
desde o início gestão, a 
Prefeitura levou à região 
noroeste, por meio do 
programa Voz da Juventude, 
a discussão de diversas 
temáticas. Em parceria com 
o Centro Universitário de 
Belo Horizonte (UniBH) foi 
promovida uma atividade 
entre os estudantes do curso 
de Medicina e os jovens da 
região sobre os cuidados 
para a prevenção de dSts, já 
que a cidade aponta índices 
preocupantes.

o projeto Rua do Lazer 
da Prefeitura percorre os 
bairros da cidade para levar 
diversão à comunidade.   
No dia 28 de abril, das 
13h às 17h, será a vez do 
Bairro Água Limpa, receber 
as atividades do projeto. 
Brincadeiras e jogos com 
profissionais e distribuição 
de algodão doce e pipoca 
integram a programação.

o Ginásio Poliesportivo do 
Jardim Canadá faz parte do 
pacote de obras lançado pela 
Administração Municipal em 
fevereiro. 
A Prefeitura realizará 
serviços de iluminação, 
cercamento e construção 
de banheiros no local. A 
obra estava parcialmente 
pronta, faltando alguns 
ajustes finais; porém, sofreu 
depredações nas portas, nos 
vidros, metais e guarda-
corpos. o edital para a 
realização das intervenções 
está em fase de conclusão e 
será publicado em breve.

contato pelo telefone 3541-8694. 
As atividades ocorrem de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h30, na rua 
Groelândia, nº 619.  aos sábados, o 

público pode conferir a oficina de 
danças urbanas em parceria com a 
onG mãos amigas.

cervejas e tem o objetivo de elevar 
e promover a qualidade da bebida 
brasileira. a iniciativa é organizada 
anualmente e, neste ano, reuniu 
2.859 mil rótulos participantes, 
o que corresponde a 70% das 
cervejarias brasileiras.

Região noroeste reúne 11 produtores de cerveja artesanal

fOmENTO AO
TuRISmO
Ciente do potencial da 
região, a Prefeitura realiza 
um trabalho continuado 
para incentivar o turismo 
local com projetos como 
o Circuito Empreendedor, 
Nova Lima Entre trilhas 
e Harmoniza, além das 
reuniões por segmentos.
o Governo Municipal também 
apoia a realização da Feira 
Experimente, sucesso entre 
os apreciadores da cerveja 
artesanal.
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