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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Bairro Cabeceiras receberá nova 
UBS para atender com qualidade 
a região 

Minas ao Luar chega a Nova 
Lima no sábado, dia 24 de 
março  

Dia Mundial da Água traz 
programação especial para a 
população 
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Associação Comercial e Empresarial 
de Nova Lima e Câmara da Mulher 
Empreendedora apresentam projeto para 
revitalizar  a área central da cidade com 
o apoio da Prefeitura e de empresários 
locais  – Págs. 10 a 13

Revitalizado
Centro
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Saúde

audiência Pública da Saúde 
foi realizada na Sexta-feira, 
dia 16

CIDADE 
REVItAlIzADA

a Prefeitura realizou a audiência Pública de Saúde na sexta-feira (16/03), 
na câmara municipal. foi apresentado o relatório com a prestação de contas 
referentes aos 1º, 2º e 3º quadrimestres do ano de 2017, que consta a 
aplicação dos recursos, a execução orçamentária, a oferta e produção de 
serviços do SUS, bem como as ações, os serviços e investimentos realizados 
no Sistema Único de Saúde.

Essa foi uma oportunidade da população conhecer as ações realizadas pela 
Prefeitura na área da saúde e, também, um momento para a comunidade 
sugerir melhorias para o sistema público de saúde de nova lima.

Apresentamos à cidade o projeto Revitalizar para 
Competir, uma proposta de modernização e melhoria 
da ambiência urbana do Centro de Nova Lima, 
que será realizada em parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial de Nova Lima, Câmara da 
Mulher Empreendedora, com apoio de empresários 
locais.

Um trabalho inovador, feito com muito cuidado e 
critério, que abrange desde o Bicame até a Praça do 
Senai e contribuirá para aumentar a competitividade 
do comércio local, diante do crescimento de outros 
polos comerciais da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.

Atentos ao cuidado com a cidade, ao meio ambiente 
e à saúde da população, realizamos nesta semana 
uma reunião técnica com a Copasa para tratar 
da ampliação do abastecimento de água em toda 
a cidade e, principalmente, da solução de todo o 
problema de esgoto lançado a céu aberto na região 
do Jardim Canadá e do Vale do Sereno. Neste 
sentido, estreitamos nossa relação com a companhia 
e vamos disponibilizar uma sala na sede da Regional 
Noroeste para trabalhar a questão do esgoto não 
doméstico com empresários locais.

Ainda na região, aproveitamos para visitar as obras 
de um dos equipamentos públicos mais aguardadas 
pelos nova-limenses: a Policlínica do Jardim Canadá, 
que também terá anexa uma nova Unidade Básica 
de Saúde. Não mediremos esforços para que essa 
importante obra, a primeira do nosso pacote 
anunciado no mês passado, esteja pronta para 
atender os usuários ainda neste ano.

Essas ações evidenciam que, apesar de todas as 
dificuldades que enfrentamos, temos trabalhado 
diuturnamente para melhorar os serviços prestados 
e elevar a qualidade de vida em nossa cidade, 
cumprindo os compromissos que assumimos com a 
população.

Vitor Penido

tEMos trAbALhAdo 
diuturNAMENtE PArA MELhorAr 
os sErViços PrEstAdos E ELEVAr 
A quALidAdE dE VidA EM NossA
CidAdE

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!
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Dados da saúde foram apresentados à população

             atendimento na Sala
             de VacinaS ubS retiro
a sala de vacinas da unidade básica de Saúde (ubS) do retiro 
está interditada por tempo indeterminado, devido a problemas que 
comprometem a estrutura física do local. durante esse período, o 
atendimento será feito nas unidades de saúde mais próximas, como a 
ubS cabeceiras (funcionamento das 8h às 16h) e Policlínica municipal 
(das 8h às 16h30).

Atenção
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Saúde

Puericultura tem equiPe multiProfiSSional
na rede Pública de Saúde
Acompanhamento do desenvolvimento e crescimento de crianças de 0 a 2 anos conta
com novos profissionais

crianças de 0 a 2 anos são atendidas na rede pública de saúde 
para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
(Puericultura). esse serviço foi ampliado com o número de 
profissionais envolvidos. agora, além de enfermeiros, dentistas, 
médicos generalistas e pediatras, as crianças também 
são atendidas por assistentes sociais, educadores físicos, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e 
terapeutas ocupacionais, que compõem o núcleo ampliado de 
Saúde da família e atenção básica (nasfab). 

o nasfab apoia as equipes de Saúde da família em todos 
os ciclos de vida, por meio de atendimentos individuais e 

compartilhados, grupos, oficinas, visitas domiciliares, entre 
outros. na Puericultura, os profissionais atuam acompanhando 
o crescimento e desenvolvimento físico, motor e intelectual 
das crianças, bem como avaliam a audição e fala (testes da 
linguinha). 

os profissionais também orientam sobre a importância do leite 
materno para a criança, como e quando iniciar a alimentação 
complementar e como fazer a higiene bucal. a participação 
dos pais nos grupos contribui para adquirirem conhecimentos 
básicos sobre os cuidados com os filhos nessa faixa etária que 
requer muita atenção. 
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Sidney pereira Santos, morador do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima

Júlia M. Alves Dias, moradora do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima

É importante participar do grupo porque 
aprendemos e tiramos dúvidas sobre os cuidados 
que devemos ter com os nossos filhos. E, para as 
crianças, é bom porque contribui para crescerem 
mais saudáveis.

É muito interessante porque aqui 
recebemos informações para acompanhar o 
desenvolvimento dos filhos e podemos tirar 
as dúvidas em vários aspectos, como vacinas, 
alimentação, escovação e comportamento.

Puericultura
Oriundo do latim (puer, pueris=criança), o 
termo foi criado no ano de 1762 pelo suíço 
Jacques ballexserd e refere-se à ciência 
médica responsável pelo estudo dos cuidados 
com o desenvolvimento infantil. o objetivo é 
acompanhar o crescimento e desenvolvimento 
do indivíduo, sua cobertura vacinal, estimular 
a prática do aleitamento materno, orientar a 
implantação da alimentação complementar 
e prevenir as desordens que mais afetam as 
crianças durante os primeiros 24 meses de 
vida.

A Puericultura acontece em todas as UBSs.
Procure a unidade mais próxima e se informe!



Fiscalização / Noroeste

em mais uma etapa da força-tarefa de fiscalização, a Prefeitura 
segue atenta aos terrenos públicos, empreendimentos com 
alvarás de funcionamento e às obras irregulares. Prova disso é 
que no dia 8 de março foi realizada uma operação no balneário 
Água Limpa para demolição e retirada de uma construção em 
imóvel pertencente ao município.

A ação contou 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 à operação.

no imóvel, que era ocupado irregularmente, a Prefeitura vai 
construir dois importantes equipamentos públicos, atendendo 
às antigas reivindicações dos moradores de Água limpa: os 
prédios da unidade básica de Saúde e do centro de educação 
infantil, com capacidade para atender aproximadamente 100 
crianças do maternal.

Governo Municipal coíbe construção irregular em imóvel que receberá UBS e creche

oPeração conjunta é realizada em Água limPa
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Prefeitura realiza monitoramento constante para corrigir irregularidades no município



Fazenda

alVarÁ Para eVentoS maiS Seguro
Ao promover um evento, fique atento ao prazo para dar entrada no requerimento 

Para garantir mais segurança à sociedade e aos bens públicos e 
privados e organizar a promoção de eventos, o Governo Municipal 
regulamentou, como deve se dar, o requerimento de alvarás para 
a realização de eventos no município. além de ficar tudo mais 
detalhado, o decreto 7.784, de 23/11/2017 traz como principal 
mudança o prazo para a abertura do requerimento do alvará e 
para a apresentação de documentos necessários. dependem de 
prévia licença da Prefeitura, os eventos, espetáculos, bailes ou 
festas de caráter público. a comissão de eventos (comevec) foi 
restruturada e atuará na análise dos pedidos. 

Qualquer pessoa física ou jurídica que queira realizar um 
evento deve entrar com o processo de requerimento, no Setor 
de Protocolo, num prazo mínimo de 20 dias antes da realização 
festiva e mediante comprovação de taxa de análise de eventos 
pela Comevec e apresentação de documentos de aberbura e 
assinatura de um Termo de Responsabilidade pelo promotor do 
evento. 

Já os contratos do evento podem ser entregues com dez dias de 
antecedência. É importante lembrar que sem a apresentação dos 
documentos, o processo será arquivado. 
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• Preenchimento do formulário de requerimento do alvará para a
  realização de eventos.
• alvará de localização e funcionamento do local do evento
• Prova de propriedade ou cessão onerosa ou gratuita do local do evento.
  Se o local for público, deverá ser anexada a autorização de uso do
  espaço Público; nesse caso, deve ser previamente requerida no Gabinete
  do Prefeito.
• informações sobre valores de contratos celebrados para a realização do evento.
• Quantidade e valores dos ingressos a serem cobrados, quando for o caso.
• Pessoa física: cPf, documento de identidade, endereço, e-mail e telefone do
  responsável pelo evento.
•    Pessoa jurídica: cnPJ, comprovante de endereço, e-mail, telefones e nome  e
  local do evento; informações e apresentação de dados do responsável.

ConFIRA o quE é nECESSáRIo 
pARA o REquERIMEnto Do AlVARá



Meio Ambiente / Educação

aprender desde cedo a preservar o meio ambiente é uma das 
propostas do projeto de Educação Ambiental, retomado no dia 
12 de março. desenvolvido em 17 escolas da rede, a ação será 
levada agora para as instituições particulares de ensino de Nova 
lima. o objetivo é conscientizar os alunos da educação infantil e 
do 1º ao 5º ano do ensino fundamental sobre as ações práticas 
que contribuem para minimizar os impactos na natureza e na 
vida das pessoas. 

com jogos de memória e dominós, os alunos aprendem a não 
desperdiçar alimentos, se preocupar com o gasto de energia, não 
desperdiçar água e reduzir a produção de resíduos sólidos. mais 
ainda, o projeto desperta nos estudantes a responsabilidade como 
cidadãos e a necessidade de cuidar do patrimônio ambiental para 
as gerações do presente e do futuro. após encerrar as atividades 
no mês de abril nas escolas particulares, as ações retornarão às 
escolas municipais ainda neste ano.

Os interessados em contribuir com o dia a dia escolar dos alunos 
podem se inscrever para participar do Conselho de Alimentação 
escolar (cae), que é um órgão responsável por acompanhar e 
monitorar os recursos federais repassados pelo Fundo Nacional 
de Alimentação Escolar (FNDE) para a correta utilização dos 
recursos e por garantir boas práticas sanitárias e de higiene dos 
alimentos. 

Podem se inscrever representantes da sociedade civil 
(associações de bairros, movimentos populares, conselhos de 
escolas, associações de pais e mestres e outras entidades) e 
representantes de pais de alunos. 

No total, são duas vagas para cada representação, sendo uma 
de titular e outra de suplente. os membros serão escolhidos por 
meio de eleição para um mandato de quatro anos.

Após implantação na rede municipal, chegou a vez das instituições particulares
de ensino receberem o projeto

Interessados têm até o dia 23 de março para se inscrever pela internet

educação ambiental retoma atiVidadeS
naS eScolaS

inScriçõeS abertaS Para membroS do conSelho
de alimentação eScolar

Em 2017, 14 mil alunos, de
17 escolas da rede municipal
de ensino, participaram das
atividades

Inscreva-se até o dia 23  de março no site: www.bit.do/FormulariopMnl

pRóxIMAS InStItuIçõES A 
RECEbEREM o pRoJEto:

dias 19 e 23 de março:
Instituto Cássio Magnani

dias 27 e 28 de março:
Instituto Santa Rita de Cássia

de 2 a 6 de abril:
Liceu Santa Maria Imaculada
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Meio Ambiente

o dia 22 de março foi escolhido pela organização das nações 
unidas (onu) para que a população possa refletir e discutir 
medidas de proteção de um dos maiores bens naturais do mundo 
que está em escassez: a água. 

em nova lima, essa é uma preocupação constante do Governo 
municipal, tendo em vista que a cidade possui mais de 800 
nascentes e é uma das grandes responsáveis pelo abastecimento 
da capital. Para marcar essa data em que a questão da água 

ganha força, a Prefeitura preparou uma programação especial 
com seminários, palestras, apresentações teatrais e debates. 

o ponto alto da programação é a assinatura do termo para a 
implantação dos ecoPontos de coleta de óleo de fritura usado, 
uma iniciativa do programa nova lima Sustentável. a ação 
ocorrerá no dia 22, às 8h45, no auditório do Sindicato dos 
mineiros. 

uma gota de óleo pode contaminar até 20 litros de água limpa, 
por isso, pequenas ações diárias podem fazer a diferença na 
preservação dos recursos hídricos da cidade. Pensando nisso, 
a Prefeitura implantará ecoPontos para coletar óleo de fritura 
usado. a ação terá início no dia 22 de março quando serão 
instalados ecoPontos  em diversas áreas da cidade para que a 
população possa colaborar.  o óleo recolhido será destinado à 
reciclagem de maneira correta e licenciada. Para contribuir, os 
moradores devem acondicionar o óleo usado em garrafas Pet, 
bem vedadas, levá-las até um ecoPonto e depositar no coletor.

Data chama a população a se conscientizar e mudar hábitos para preservar esse bem natural

Pouca quantidade 
(0,008 %) do total
da água do nosso 
planeta é própria para 
o consumo. E grande 
parte das fontes dessa 
água (rios, lagos e 
represas) está sendo 
contaminada, poluída 
e degradada pela ação 
predatória do homem 

dia mundial da Água é comemorado
com Programação eSPecial

Vêm aí oS ecoPontoS Para coleta
de óleo de fritura uSado
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A programação completa do Dia Mundial da Água pode ser 
encontrada no site: www.novalima.mg.gov.br. Acesse e participe!

O óleo jogado na rede de esgoto causa entupimentos e aumenta os custos de 
tratamento da água em até 45%

a partir de 22/03:
• E. M. Emília de Lima - 2a a 6a / das 7h às 17h 
  rua abolição, 88 - centro
• E. M. Florie Wanderley Dias - 2a a 6a / das 7h às 17h 
  rua Princesa isabel, 120 - vila São José
• E. M. Martha Drummond Fonseca - 2a a 6a / das 7h às 17h 
  rua José agostinho, 9 b - oswaldo barbosa Pena
• Rodoviária / Secretaria Municipal de Segurança,
  Trânsito e Transportes Públicos - 2a a 6a / das 7h às 20h
  rua antônio Jardim, 455 - centro
• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
  2a a 6a / das 7h às 16h - rua madre tereza, 415 - centro
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 2a a 6a / das 8h às 17h 
  rua dr. cássio magnani, 253 – centro

a partir de 23/03:
• Unidade Vila da Serra - 2a a 6a / das 8h às 17h
  alameda oscar niemeyer, 1465 (ao lado do conexão aeroporto)

a partir de 26/03:
• CRAS Nordeste - 2a a 6a / das 8h às 18h 
  rua cardoso, 56 - Honório bicalho
• regional noroeste - 2a a 6a / das 8h às 17h
  rua Kenon, 95 – Jardim canadá
• Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos
  todos os dias / das 7h às 20h - rua Joaquim eloy de azevedo,
  300 - olaria

maiS informaçõeS: 3541-4918 / 3547-5199

Confira os pontos de coleta
e participe!



Obras

Obras / Noroeste

visando a melhoria do atendimento à população, 
a Prefeitura realizou uma série de alterações 
nos horários e dias de coleta do lixo domiciliar. 
no centro da cidade, o serviço já foi ampliado: 
além de segunda a sábado em dois horários, o 
caminhão também percorre as vias da região aos 
domingos, a partir das 13h. na rua Professor 
aldo Zanini, mais conhecida como banqueta do 
rego Grande, a coleta deixou de ocorrer em dias 
alternados e passou ser feita diariamente, exceto 
aos domingos.

em Honório bicalho, nova Suíça, Santa rita e 
região, o atendimento mudou do período noturno 
de terças, quintas e sábados, para o diurno de 
segunda, quartas e sextas-feiras. outra alteração 
foi realizada no mingu, mina d’água e boa vista, 
onde agora a coleta ocorre às terças, quintas e aos 
sábados (diurno).

a última mudança prevista será feita na próxima 
semana, no vila do ouro, que passará a ter o lixo 
recolhido no período noturno das terças, quintas 
e dos sábados.

O Governo Municipal realiza a manutenção de vias em São 
Sebastião das Águas claras (macacos). a rua São luís e a estrada 
do retiro, além das alamedas mico estrela e mar mineiro, recebem 
os serviços de patrolamento. Para corrigir as imperfeições nos 
pontos mais críticos, é alocada canga de minério de ferro e, em 
seguida, é feito o nivelamento da pista.

as medidas se fazem necessárias devido às constantes chuvas 
que ocorrem em nova lima desde o final do ano passado.  com 
essa ação da Prefeitura, a população encontrará condições mais 
adequadas de trânsito. a medida também beneficia os visitantes, 
que fazem de São Sebastião das Águas claras um dos principais 
destinos turísticos de região metropolitana de belo Horizonte.

coleta de lixo: atenção redobrada

região de macacoS recebe melhoriaS
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Governo Municipal amplia o serviço e conta com o respeito de moradores e comerciantes
aos dias e horários estabelecidos

Prefeitura trabalha para assegurar condições mais adequadas de trânsito

Estrada do Retiro, em Macacos, passa por intervenções

Flagrante na Praça México, no Jardim das Américas, é exemplo da falta de 
respeito ao horário da coleta de lixo

A Prefeitura trabalhou para oferecer melhores condições 
de trânsito na Rua Resende, no centro da cidade, onde o 
tráfego intenso de veículos pesados formou buracos na via. 
em função disso, uma equipe realizou a retirada do piso, 

recomposição, compactação e, finalmente, a recolocação dos 
paralelepípedos no trecho situado entre a Rua Getúlio Vargas 
e a avenida José bernardo de barros.

interVenção na rua reSende
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O pacote de obras anunciado pelo Governo Municipal no início 
de fevereiro segue a todo vapor. após a retomada das obras da 
Policlínica do Jardim canadá e da pavimentação de vias, em abril 
será a vez do início da construção da nova unidade básica de 
Saúde (ubS) do bairro cabeceiras. 

localizado na rua Princesa isabel, o imóvel atual está 
inadequado ao uso que se propõe, uma vez que a circulação, as 
instalações sanitárias e os consultórios não atendem à “norma de 
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos” (nbr 9050/15). a reconstrução da ubS abrigará todos 
os requisitos necessários para que haja um atendimento de 
qualidade à população. 

No projeto estão programadas a construção de sala para as 
equipes de endemia e Zoonoses; área de serviço; depósitos de 
resíduos; duas salas de espera; recepção; sala de prontuários; 
sala de acolhimento; sala de administração e gerência; sala de 
vacinas; quatro consultórios de atendimento multiprofissional; 
sala de curativo; central de lavagem e descontaminação; sala 
de odontologia; sala de prontuários da odontologia; sala de 
procedimentos; banheiros para funcionários; duas salas de 
atendimento ginecológico; sala de coleta; sala compartilhada 
entre o  núcleo de apoio à Saúde da família, Serviço Social e Saúde 
mental; almoxarifado; sala de reunião; sala de enfermagem; copa 
e cozinha; e banheiro para o público.

cabeceiraS, Vila madeira e região
Vão receber noVa ubS

Sala de Curativos inadequada ao uso Nova sala de curativo

Entrada da UBS Nova sala de espera

Falta de acessibilidade: um usuário tem de se levantar para
o cadeirante  transitar

Acesso adequado

Planejamento

Antes Depois



Imagine caminhar pelo centro da cidade e ver todas as praças 
revitalizadas, com acessibilidade, arborização e um projeto pensado 
com vistas à modernidade sem perder a tradição. É assim que 
a Câmara da Mulher Empreendedora de Nova Lima (CMENL), em 
parceria com a Associação Comercial e Empresarial do município, 
idealizou o projeto para revitalizar toda a área central da cidade: 
desde a Praça do bicame até a Praça do Senai.

A iniciativa partiu de uma demanda dos lojistas da sede de Nova 
lima, em 2016, sobre a necessidade de aumentar a competitividade 
do comércio local diante do crescimento de outros polos comerciais 
na região metropolitana de belo Horizonte. a partir daí, a cmenl 
iniciou, um processo de diagnóstico urbano do centro de nova lima 
para conhecer as demandas de melhorias na região e possibilitar o 

fortalecimento das empresas locais, aumentando a atratividade e 
qualidade do espaço urbano das ruas comerciais da cidade.

dessa forma, nasceu o projeto revitalizar para competir que vai 
contemplar as vias principais do centro priorizando o escoamento 
do trânsito com baias para o transporte público, a otimização e 
integração dos espaços públicos, unidade visual e acessibilidade.

a proposta foi apresentada para a Prefeitura que já se comprometeu 
a fazer a revitalização da Praça Bernardino de Barros ainda neste ano 
e a buscar recursos, juntamente com os parceiros e o empresariado 
local para que as outras intervenções sejam executadas.

Revitalizar para competir 
Projeto visa revitalizar praças e área central para o conforto da população, ampliação dos espaços de 
lazer e para atrair mais público para o comércio local
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Praça Bernardino de Lima será a primeira a receber as intervenções ainda neste ano



Revitalizar para competir 
Planejamento
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tatiane Verônica Viol, presidente da 
Associação Comercial e Empresarial
de Nova Lima

Cissa Caroline Ferreira, presidente da 
Câmara da Mulher Empreendedora
de Nova Lima

O Revitalizar para Competir vai ser de 
grande importância para nossa cidade 
no aspecto de desenvolvimento varejista 
local e na atração de mais público para o 
comércio. Vamos trabalhar também na parte 
de uniformização das fachadas, vitrines 
e outras publicidades. Nesse processo, 
contaremos com o apoio dos lojistas para 
que consigamos fazer do nosso centro um 
local atrativo. Além disso, estamos muito 
felizes com a adesão da Prefeitura, essencial 
nesse projeto.

Não se trata de uma iniciativa isolada de um 
lojista em reformar sua fachada ou o layout 
de sua loja. O entorno precisa ser agradável 
para o consumidor: calçadas amplas, sem 
buracos ou carros impedindo a passagem dos 
pedestres; boa iluminação; estacionamento 
regulamentado; bancos, para o descanso; locais 
para estacionar bicicletas; ruas asfaltadas 
e arborização; são exemplos de iniciativas 
públicas que podem aquecer o comércio de rua 
e de outros centros tradicionais de comércio 
equilibrando as vantagens e benefícios entre 
comércio local e grande polos comerciais.

Etapas para a realização
da revitalização no município:

Ações para o empresário local

• a primeira fase será de desenvolvimento de projetos a 
nível executivo. nessa etapa serão desenvolvidos os projetos 
urbanístico, paisagístico, de infraestrutura hidrossanitária, 
telecomunicações e elétrico. 

• a segunda etapa será de licenciamentos e licitação para 
definição das empresas e construtoras que realizarão a 
execução das obras. nessa etapa será também estabelecido 
o cronograma de execução das obras.

• a terceira etapa será efetivamente a execução das obras 
das praças e vias e o restauro das fachadas.

• outra etapa que acontecerá concomitante com as já 
citadas serão as ações de qualificação e orientação dos 
lojistas quanto ao atendimento e visual interno das lojas. 
As ações de treinamento e capacitação serão apoiadas pela 
associação comercial e empresarial de nova lima. 

Diversas ações serão promovidas pela Associação Comercial 
e empresarial e pela Prefeitura para qualificar e orientar os 
lojistas quanto ao atendimento, vitrinismo e melhorias da 
ambiência interna das lojas. as atividades serão realizadas 
em consonância com as obras de revitalização. 

Praça Coronel Aristides

Praça do Mineiro



Planejamento

As praças do Bicame, Coronel Aristides, dos Mineiros e Bernardino 
de Lima receberão uma atenção especial no projeto Revitalizar 
para competir, com arborização, espaço de convivência e mais. 

os pontos de ônibus também serão contemplados com abrigos 
modernos e seguros. todo o projeto utilizará materiais resistentes 
e recicláveis. 

PraçaS centraiS maiS bonitaS, bem cuidadaS
e conVidatiVaS Para a PoPulação
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Intervenções propostas para a Praça do Bicame e entorno
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O projeto de restauro das fachadas vai resgatar os elementos 
históricos, característicos das ruas do centro de nova lima. 
os imóveis comerciais e públicos do conjunto terão disponível 
uma paleta de cores padrão com diversas possibilidades de 
combinações permitidas para restaurar as fachadas. essa parte 
das intervenções necessitará da adesão dos proprietários dos 
imóveis localizados nas vias. 

As calçadas receberão novo calçamento propício para a instalação 
dos bancos e lixeiras. Sobre as calçadas será fácil também instalar 
pisos podotáteis para os portadores de mobilidade reduzida. 

além da instalação de novos postes de iluminação com design 
arrojado e unicidade visual, todo o cabeamento elétrico e de 
telecomunicações do centro será subterrâneo. com isso, uma 
menor poluição visual das ruas e fachadas será gerada. 

ViaS funcionaiS e atratiVaS

Planejamento

O Revitalizar para Competir vai 
priorizar o pedestre com melhorias 
da infraestrutural local: 

• reforma das calçadas e implantação de travessias elevadas 
de pedestres, para atender as normas de acessibilidade;
• reforma das fachadas, que receberão nova pintura e 
placas padronizadas;
• reforma do sistema de drenagem e aterramento dos 
cabos de elétrica e telecomunicações;
• reforma das praças presentes.

estima-se um tempo de um a dois anos para o 
desenvolvimento do projeto executivo, licenciamentos 
diversos e abertura de processo de licitação para início da 
execução das obras no município.

Rudner lopes, arquiteto e urbanista, 
responsável pelo projeto

Nasci e cresci em Nova Lima e tenho 
muito essa identidade do morador da 
cidade que anda a pé pelas ladeiras. 
Quando a Associação Comercial me 
deu a oportunidade de participar desse 
projeto, o que eu mais queria era 
valorizar a cultura local, principalmente, 
o patrimônio da cidade. O projeto foi 
todo pensado para trazer modernidade 
sem perder a tradição. Um exemplo 
é o Bicame que foi todo pensado 
para valorizar o aqueduto, por isso 
instalaremos árvores de menor porte 
para manter o protagonismo do 
aqueduto. A própria Santa Cruz abriga 
um conjunto art déco que vamos 
resgatar. Além disso, o morador vai ter 
mais possibilidade de usos e de lazer 
desses espaços. 

Rua Santa Cruz



Esportes

o esporte e o lazer de nova lima ganharão um grande reforço nos próximos anos. com a 
instalação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer e a garantia do seu funcionamento, 
dentre outras ações, o município está qualificado para receber mais verbas vindas do 
governo do estado. agora, a Prefeitura está cadastrando todos os eventos esportivos 
e atividades de lazer no Sistema de informação icmS esportivo (minas esportiva). com 
isso, o município receberá recursos redistribuídos pelo icmS esportivo, a partir de 2019. 
cada atividade recebe uma pontuação; quanto mais pontos somar, mais recursos virão 
para a pasta de esportes, que poderá investir em atividades esportistas e de lazer, bem 
como em competições. 

Atualmente, a Prefeitura realiza diversas ações voltadas ao esporte e lazer, como os 
Jogos escolares municipais, o campeonato nova-limense de futsal; os torneios de 
basquete e voleibol, os núcleos de esporte nos bairros e as ruas do lazer. além disso, 
apoia o futebol amador e vários outros eventos de esportes especializados. nova lima 
também participa do Jimi e do JemG. 

É importante as agremiações e instituições esportistas se cadastrarem e atualizem os 
dados na Secretaria de esportes e lazer para que a mesma possa atualizar os dados no 
sistema icmS esportivo. Para isso, basta entrar em contato com a secretaria por meio 
do telefone 3541-4328.

Pela Primeira Vez, noVa lima
receberÁ VerbaS do icmS eSPortiVo
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Com um trabalho sério e organizado, município reuniu todas
as condições para receber recursos e investir no esporte e no lazer

VEM Aí oS JoGoS ESColARES

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.  

os cadastros poderão ser feitos até 
21 de março. Caso o candidato já tenha 
efetuado o cadastro no período  de 
seis meses, não é necessário refazê-lo. 
Confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

almoxarife (cód. 491)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino médio e residir em nova lima. 
benefícios: vale-transporte, vale-refeição 
e assistência odontológica. Horário de 
trabalho: das 7h às 17h. Salário:
r$ 1.200.

farmacêutico (cód. 483)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino superior em farmácia, residir 
em nova lima, ter experiência mínima 
de seis meses e conhecimentos em 
informática. benefícios: vale-transporte e 
assistência médica. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, 
e sábado, das 9h às 14h. não trabalha 
aos feriados. Salário: r$ 3.923,00.

Porteiro Pcd – Vaga excluSiVa 
Para PeSSoaS com deficiência  
(cód. 482)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter ensino fundamental e 
residir em nova lima. benefícios: ticket-
alimentação no valor de r$ 16,44, por 
dia, convênio farmácia e assistência 
médica (sindicato). Horário de trabalho: 
escala 12x36 e escala 6x1, das 7h às 
19h. Salário: r$ 1.352,00.

rePreSentante comercial
(cód. 485)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter ensino médio, residir em 
nova lima, ter experiência comprovada 
na área de vendas e ter veículo próprio. 
benefício: ajuda de custo para gasolina. 
Horário de trabalho: comercial. Salário: 
r$ 1.000,00.

Vendedora de drogaria (cód. 484)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino médio, residir em nova lima, 
ter experiência de seis meses com 
vendas ou no segmento farmacêutico. 
benefícios: vale-transporte, assistência 
médica, comissões e premiações.  Horário 
de trabalho: de segunda a sexta-feira, 
das 15h às 23h30, e nos fins de semana, 
em regime de escala. Salário: a definir 
com o contratante.

Um dos critérios para participar do ICMS Esportivo é a comprovação do pleno 
funcionamento do Conselho Municipal de Esportes no ano-base (2017)

a fase municipal dos Jogos escolares começa dia 22 de março. os jogos acontecerão 
nas e. e João felipe da rocha, colégio Santo agostinho e no Ginásio do olaria. ao 
todo, estão envolvidos na fase municipal aproximadamente 550 alunos-atletas.

eScolaS ParticiPanteS:
centro educacional São tomás de aquino, escola técnico de formação Gerencial 
(Sebrae),instituto educacional Santa rita de cássia, escolas estaduais augusto de 
Lima, George Chalmers, João Felipe da Rocha, Deniz Valle, Maria Josefina Sales 
Wardi e Josefina Wandeley azeredo; colégio Santo agostinho, instituto Santa 
terezinha, liceu Santa maria imaculada e instituto cássio magnani.



Desenvolvimento Econômico
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O Banco de Talentos da Prefeitura oferece apoio aos cidadãos 
nova-limenses que procuram emprego e empregadores que 
buscam mão de obra qualificada.  as vagas são captadas 
junto às empresas, porém nem todas são preenchidas, muitas 
vezes por não encontrar o candidato com o perfil profissional 
solicitado. a maioria das vagas intermediadas pelo banco de 
talentos requer ensino médio completo, por isso a importância 
de o nova-limense se capacitar e qualificar cada vez mais.

O cidadão tem a oportunidade de se cadastrar para vagas de 
emprego, elaborar currículo com a ajuda de psicólogos e ser 
preparado para processos de seleção das vagas captadas no 

mercado de trabalho. Já para as empresas, o banco de talentos 
oferece orientações sobre os procedimentos para a instalação no 
município e apoio no recrutamento e na seleção de profissionais 
com o perfil solicitado. 

outra vantagem para o empregador é que o serviço contribui 
para diminuir os custos e as filas na porta das empresas, já que 
o programa realiza etapas do processo de seleção solicitado para 
vaga. além disso, pelo serviço, o empregador tem a oportunidade 
de divulgar, gratuitamente, suas vagas de trabalho e obter 
candidatos pré-selecionados conforme o perfil desejado.

banco de talentoS facilita o caminho
Para quem Procura emPrego
Serviço gratuito também oferece apoio a empresas que buscam mão de obra

Karla Kelly C. Damasceno, representante 
de RH da empresa Bem Hortifruti

áquila Keller Martins, ajudante 
de estoque

O Banco de talentos nos ajudou muito 
na hora de recrutar os candidatos 
com o perfil que é exigido no cargo, 
pois já encontramos candidatos 
cadastrados e pré-selecionados. Isso 
facilitou para a empresa que é de 
fora, mas está instalada em Nova 
Lima e busca mão de obra.

Esse é o meu primeiro emprego de 
carteira assinada. Fiz o cadastro no 
Banco de talentos, renovei o cadastro 
e consegui o emprego.

emissão de carteira de trabalho: 4.038
orientação profissional: 3.982
Sine: 1.956
requisição de Seguro desemprego: 4.564
banco de talentos: 4.580
contato com empresas (capitação de vagas):  1.072
total: 20.192 atendimentoS

rua chalmerS, 88, centro
(31) 3541-5181
rua  Kenon, 95, jardim canadÁ  
(31) 3581-3284

IntERMEDIAção DE Mão DE obRA
EM 2017

bAnCo DE tAlEntoS

Somente em 2017, mais de 600 nova-
limenses conseguiram emprego por 
meio do Banco de talentos.



Igualdade Racial

Dia da Mulher

Em respeito ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação 
da Discriminação Racial, o Governo Municipal promove, 
na próxima quarta-feira (21/03), das 8h30 às 11h30, 
no Teatro Municipal, mais uma edição do projeto Preto, 
vez e voz. o evento terá a palestra “mulheres negras em 
evidência e lideranças transformadoras”, com a psicóloga, 
arteterapeuta, consultora em desenvolvimento humano e 
conselheira de cultura de Sabará, Heloísa dirce Silva, e 
um pocket show da rapper mineira tamara frankiln.

direcionada a estudantes do ensino médio de nova lima, 
esta edição promoverá uma reflexão sobre a imagem das 
mulheres, sobretudo relacionada às negras, com foco 
no enfrentamento a estereótipos discriminatórios que 
estimulam violências. apesar de toda a vulnerabilidade 
que permeia a vida das mulheres negras, elas representam 
uma força de mudança da sociedade.
O projeto Preto, Vez e Voz tem como objetivo principal 
aproximar, motivar e fortalecer a comunidade negra 
nova-limense e as diferentes entidades do movimento 
negro da cidade, além de discutir assuntos referentes a 
essa política.

Em Nova Lima, o Dia Internacional da Mulher teve um cuidado 
especial e foi realizado durante uma semana com o objetivo de 
debater a luta pelo fim da violência e pela igualdade de direitos. 
a programação contou com mais de 20 ações entre palestras, 
debates, shows, exposições e atividades de lazer.

Preto, Vez e Voz

mulher Sem rótuloS

Evento será realizado às 8h30, de 21 de março, no teatro Municipal

Confira alguns momentos do
Dia Internacional da Mulher 

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, evento marca a 
luta das negras contra as desigualdades racial e de gênero

Segundo o “mapa da violência 2015: 
Homicídio de mulheres no brasil”, entre 
2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no 
total de homicídios de brancas, enquanto os 
homicídios de negras aumentaram 54,2%. na 
última quarta-feira (14/03), o assassinato 

brutal da vereadora marielle franco (Psol-
RJ), negra e militante na luta pelos direitos 
humanos, chocou o país e ganhou as páginas 
da imprensa internacional – mais um exemplo 
da violência no brasil.

natália Dutra, cabo da Polícia 
Militar

Momentos como esses 
são importantes para 
discutirmos a subjetividade, 
a formação do papel da 
mulher na sociedade e a 
construção desse papel 
também com o apoio e o 
envolvimento dos homens.



Juventude

a Prefeitura recebe, na próxima quarta-feira (21/03), a 4a edição 
do fórum metropolitano de Gestores de Políticas da Juventude. 
o encontro será realizado das 8h30 às 12h, no Hall nobre, e 
reunirá representantes das cidades do colar metropolitano de 
belo Horizonte.

durante o fórum, serão apresentadas as políticas realizadas em 
nova lima para o público jovem. a troca de experiências entre os 

gestores e a discussão de soluções para as principais demandas 
também integram a programação.

criado em junho do ano passado, o fórum tem o objetivo de 
desenvolver programas e ações em conjunto para o enfrentamento 
de problemas comuns à juventude da região metropolitana 
de belo Horizonte (rmbH) e do colar metropolitano. no biênio 
2017/2018, nova lima integra a mesa diretora.

noVa lima Sedia 4a edição de fórum metroPolitano
Gestores vão discutir o fortalecimento, a ampliação e o avanço das políticas públicas para a juventude

Pela primeira vez, cidade receberá uma edição do fórum que é bimestral e 
ocorre de maneira itinerante

• cursos técnicos (cefet, utramig e Sebrae)
• transporte escolar
• Passe estudantil
• educação de Jovens e adultos
• Jovem tribus
• esporte na comunidade

AlGuMAS AçõES pARA oS JoVEnS 
noVA-lIMEnSES:
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Evento contará com a presença da banda Zé da Guiomar e de Acir Antão, da Rádio Itatiaia

minaS ao luar chega a noVa lima no SÁbado (24/03)

Cultura

nova lima é o próximo destino do minas ao luar, projeto do 
Sesc que  valoriza a música brasileira e os espaços públicos com 
shows gratuitos e de qualidade, para toda a família. 

no sábado (24/03), a banda Zé da Guiomar e o clube do choro 
de belo Horizonte, conduzido por acir antão, da rádio itatiaia, 
se apresentará gratuitamente na Praça bernardino de lima, 
a partir das 21 horas. os apreciadores da boa música terão 
mais uma oportunidade de conferir a apresentação do “breve 
almanaque do choro”, narrado pelo radialista. 

no repertório estão grandes clássicos como brasileirinho e 
Pedacinhos do céu de Waldir azevedo, noites cariocas de Jacob 
do bandolim, entre muitos outros.

fundado em 2006, o clube do choro vem desenvolvendo estudos 
e promovendo apresentações do gênero, contribuindo para a 
divulgação e manutenção desse segmento musical em todo o 
estado de minas Gerais. 

Gastronomia da Imigração

20
MAR

ATÉ

No Turismo:
Praça Dr. Antonino Fonseca
Junior, 8 • Centro
Telefone: 3581-8423

Cadastre-se:

1a FEIRA GASTRÔNOMICA
DO IMIGRANTE

INSCRIÇÕES
ABERTAS
SEJA UM EXPOSITOR NA

Podem se inscrever,
produtores de culinária italiana,
árabe, espanhola, africana,
portuguesa ou inglesa.

O Minas ao Luar  já passou por mais 
de 200 municípios, dentro e fora de 
Minas Gerais, contabilizando um público 
superior a 2 milhões de espectadores.
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turismo

Quatro cervejarias de nova lima fizerem bonito e conquistaram 
oito prêmios na sexta edição do concurso brasileiro de cervejas, 
realizado de 2 a 6 de março, em blumenau (Sc). entre os melhores 
rótulos do país, destaque para 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 tem o objetivo de 

elevar e promover a qualidade da cerveja brasileira. organizada 
anualmente, a iniciativa reuniu 2.859 mil rótulos participantes 
em 2018, o que corresponde a 70% das cervejarias brasileiras.

na edição deste ano, 38 convidados internacionais de 18 países 
das américas do Sul e do norte, África, europa e Ásia integraram 
o corpo de jurados ao lado de 48 profissionais brasileiros.

o núcleo de Queca e lamparina está com inscrições abertas 
até o dia 22 de março (quinta-feira). Para se cadastrarem, 
os interessados devem procurar o Departamento de Turismo, 
situado na Praça dr. antonino fonseca Júnior, nº 8, centro, das 
8h às 12h e das 13h às 17h ou ligar para (31) 3581-8423.

realizadas quinzenalmente no auditório da associação comercial 
e Empresarial de Nova Lima (ACENL), as capacitações são voltadas 
aos produtores de queca e lamparina e também a quem deseja 
começar na atividade.

A iniciativa da Prefeitura conta com a parceria da ACENL e da 
emater. o núcleo fomenta a cadeia produtiva do turismo ao 
estimular a profissionalização dos negócios, gerando visibilidade 
e renda aos participantes, com a exposição dos produtos no 
comércio local e o acesso facilitado dos visitantes a essas iguarias 
típicas da cidade.

Festival realizado em Santa Catarina reuniu 2.859 rótulos produzidos no país

Inscrições vão até 22 de março, no Departamento de turismo

cerVejariaS de noVa lima Se deStacam
em concurSo nacional

ParticiPe do núcleo de queca e lamParina

Concurso Brasileiro de Cervejas é considerado o 2º maior do mundo em número 
de cervejas

Medalha de ouro

Medalha de prata

Medalha de bronze

Medalha de ouro Medalha de prata

Medalha de prata

Medalha de ouro

Medalha de prata

American - Style 
Fruit Beer

Belgian - Style 
tripel

Australasian, Latin 
American or tropical - 
Style Light Lager

Belgian - Style Dark 
Strong Ale

American - Style 
Brown Ale

Experimental 
Beer

Export - Style 
Stout

Kellerbier or
Zwickelbier Larger

Capa Preta

Krug Bier

Verace

Verace Verace

Verace

Vinil

Vinil
Produtora

Produtora

Produtora

Produtora Produtora

Produtora

Produtora

Produtora

categoria

categoria

categoria

categoria categoria

categoria

categoria

categoria

Prêmio

Prêmio

Prêmio

Prêmio Prêmio

Prêmio

Prêmio

Prêmio

Retomado em 6 de março, Núcleo de Queca e Lamparina terá atividades 
até junho




