
Nova Lima atinge meta do 
Ministério da Saúde e imunização 
chega a quase 100%  

Festival Cultural será 
comemorado durante o 
mês de novembro

Inscrições prorrogadas 
para a Educação de Jovens 
e Adultos 
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ACIDADE
MAIS UM PASSO PELO 
DIREITO À MORADIA

Pág | 9 |

Prefeitura desafeta área de mais de 
2 mil m² para reassentamento de famílias 
após credenciamento e diagnóstico 
de estudo socioeconômico 

Dona Imaculada Pereira com o genro Valdir, 
a filha Angélica, a nora Ana Carolina e os netos 
Arthur, Felipe, Teodoro, Kethlen e Emmilly – 
moradores da Comunidade Canto do Rio
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MAIs ACEsso à 
MoRADIA

O déficit habitacional é um dos grandes 
desafios dos municípios brasileiros e uma demanda 
latente da população que anseia por uma moradia. 
Em Nova Lima, estamos trabalhando para a 
promoção de políticas públicas que possam 
minimizar essa demanda e oferecer às famílias 
que mais precisam as condições necessárias para a 
garantia de moradia. 

Dentre essas ações, está a doação de mais de 
2 mil m² de área, na região conhecida como Canto 
do Rio, para famílias que há anos aguardam a 
regularização do local para terem acesso aos serviços 
básicos de água e energia elétrica.  A medida que 
vai reassentar 19 famílias em moradia de interesse 
social  vem em consonância com a garantia do direito 
à moradia culturalmente adequada à comunidade 
Cigana Calon, que também será beneficiada.

Palestras, discussões e muita 
informação. É assim que os profissionais 
da saúde bucal celebrarão a XVI Semana 
Odontológica, que será realizada pela 
Prefeitura nos dias 25 e 26 de outubro. 
Mestres e doutores das faculdades Fead e 
Newton Paiva vão discorrer sobre prevenção, 
emergência, desafios e segurança na saúde 
bucal. O evento, voltado para dentistas, 

auxiliares de saúde bucal (ASB) e técnicos 
de higiene dental (TSD) da rede pública, 
acontecerá na Casa de Nazaré (Rua 
Padre Américo Coelho, nº 181, Retiro) e 
na Secretaria Municipal de Saúde (Rua 
Chalmers, nº 91 - 2º andar, Centro). 

A programação completa do 
encontro pode ser acessada pelo site: 
www.novalima.mg.gov.br 

SAÚDEEDITORIAL

Voltado para profissionais da saúde bucal, evento será 
realizado nos dias 25 e 26 de outubro

NoVA LIMA CoMEMoRA A 
XVI sEMANA oDoNToLógICA

Outra ação importante nesse sentido é a 
reorganização e prática do programa Bolsa Moradia, 
em que estabelecemos critérios para que as famílias 
que tiverem de deixar suas casas por risco eminente, 
constatado pela Defesa Civil, possam contar com o 
aluguel pago pela Prefeitura no valor máximo de 
R$ 880,00 para viverem em outro local enquanto 
buscam uma moradia segura. 

Nosso Plano Municipal de Habitação contempla 
também a viabilização da construção de mais 
de 1.000 moradias para as famílias que mais 
precisam e para os servidores públicos municipais. 
Trabalhamos ainda para garantir que mais de 
1.500 famílias tenham o título de posse da casa 
assegurado, por meio do programa de Regularização 
Fundiária Urbana que realiza todo o processo 
gratuitamente. 

O acesso à moradia digna é um direito de todos 
e nossa gestão tem trabalhado para que os nova-
limenses que mais precisam transformem o sonho 
da casa própria em realidade. 

Vitor Penido, 
Prefeito 

O acessO à mOradia digna é 
um direitO de tOdOs e nOssa 
gestãO tem trabalhadO para 
que Os nOVa-limenses que mais 
precisam transfOrmem O sOnhO 
da casa própria em realidade

dá um like!

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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Nos últimos anos, casos de sarampo 
têm sido reportados em várias partes do 
mundo. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), os países do continente 
europeu e africano registraram o 
maior número de casos da doença. 
Mesmo com a situação controlada, 
a Administração Municipal está alerta: 
para isso intensificou, no mês passado, 
a imunização contra o sarampo e a 
poliomielite, logo após a Campanha 
Nacional. Com isso, o município atingiu a 
meta do Ministério da Saúde, alcançando 
97,7% (sarampo) e 98,08% (poliomielite) 
de imunização. 

Este ano, foram notificados dez 
casos de sarampo na cidade, sendo 
dois positivos, sete em investigação 
e um descartado. A intensificação da 
campanha ocorreu durante todo o mês 
de agosto, em algumas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), bem como em pontos 
estratégicos de vacinação.

SAÚDE

Vacinação contra o sarampo chega a 97,7% do público-alvo; prevenção à poliomielite alcança 98,08%

NoVA LIMA ATINgE META Do MINIsTéRIo DA 
sAúDE E IMUNIzAção ChEgA A qUAsE 100%

Crianças de 1 a 4 anos: 4.288 doses aplicadas
Maiores de 5 anos a menor de 60 anos: 1.369 doses aplicadas
Total: 5.657 doses aplicadas

Crianças de 1 a 4 anos: 4.305 doses aplicadas

Vacina triViral 
(SaramPo) 

meta atingida: 97,7%

Vacina contra a 
Poliomielite 

meta atingida: 98,08%

Sarampo – é uma doença infecciosa 
aguda, de natureza viral, grave, 
transmitida pela fala, tosse e pelo espirro; 
é extremamente contagiosa, mas pode ser 
prevenida pela vacina. o sarampo pode 
ser contraído por pessoas de qualquer 
idade. as complicações infecciosas 
contribuem para a gravidade da doença, 
particularmente em crianças desnutridas 
e menores de um ano de idade.

Prefeitura contém avanço do sarampo em Nova Lima

Com esse resultado, 
o município conseguiu 
atingir a meta do 
Ministério da Saúde 
para as vacinas triviral e 
poliomielite 
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Retomar os estudos pode ser um 
momento transformador na vida do 
cidadão. Para além do mercado de 
trabalho, essa é uma forma de ampliar 
o conhecimento e se aventurar por 
um mundo novo. Em Nova Lima, os 
interessados em voltar às salas de 
aula, do 1º ao 4º período do ensino 
fundamental, têm até o dia 26 de 
novembro para se inscreverem na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Todos 
os alunos matriculados e frequentes 
recebem alimentação e transporte. 

Para se inscrever é necessário ter 
a partir de 15 anos (completos até o 
dia 1º/02/2019) e não ter concluído o 
ensino fundamental e médio na idade 
adequada. Adultos e idosos que não 
sabem ler nem escrever também podem 
e são bem-vindos para participar do 
programa.

Em 2019, as aulas serão realizadas 
na Escola Municipal Cristiano Machado 
(Centro) e na Escola Municipal Benvinda 
Pinto Rocha ou E.E Maria Josefina Salles 
Wardi (Jardim Canadá). A Prefeitura 
receberá, também, as inscrições para a 
modalidade EJA de 6º ao 9º ano. Nesse 
caso, as inscrições serão encaminhadas 
às escolas estaduais.  

INsCRIçõEs PRoRRogADAs PARA A 
EDUCAção DE JoVENs E ADULTos

EDUCAÇÃO

O informativo A Cidade apresenta 
o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam 
criatividade e descontração no 

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

interessados devem se cadastrar até segunda-feira (26/11), 
na sede ou no Jardim canadá

inScreVa-Se noS SeguinteS 
PoStoS municiPaiS, 
daS 8h30 àS 15h30:
• Secretaria municipal de 
Educação: Rua Rezende, 
nº 80, centro. tel: 3542-1262
• regional noroeste: rua Kenon, 
nº 95, Jardim canadá. 
tel: 3581-2196

documentação 
neceSSária Para 
o cadaStramento 
(original)
• carteira de identidade
• comprovante de endereço 
com CEP atual em nome 
do inscrito ou dos pais/ 
responsáveis

Programa nacional do Livro 
Didático nas escolas 

As escolas da rede municipal 
receberam exemplares das editoras, 
analisaram e escolheram os livros 
que serão adotados em 2019. 
Os alunos poderão escrever nos 
livros que serão os mesmos para 
todas as escolas.

Projeto Salve Vidas 

A Prefeitura e a Sociedade 
Mineira de Terapia Intensa 
(Somiti) promoveram o curso 
de Suporte Básico de Vida para 
capacitar professores e alunos 
do programa Escola em Tempo 
Integral. O treinamento abordou 
o reconhecimento e o tratamento 
dos sintomas cardíacos e 
respiratórios no ambiente pré-
hospitalar, incluindo a ressuscitação 
cardiopulmonar e desfibrilação.

Mostra de Arte e Cultura 
da E.M. Benvinda Pinto Rocha 

A visita orientada ao Museu de 
Ciências Naturais da PUC fez uma 
transformação no dia a dia dos 
alunos do programa Escola em 
Tempo Integral da E.M. Benvinda 
Pinto Rocha, no Jardim Canadá.  
Após a visita, com interesse em 
aprender mais, os estudantes 
promoveram a “Mostra de Arte 
Cultural Dinossauros de ontem e 
de hoje”. Durante dois dias, foram 
realizadas exposições de réplicas de 
esqueletos de dinossauros de papel 
e papelão de diferentes tamanhos 
e de brinquedos feitos de materiais 
recicláveis, palestra sobre Educação 
para o Trânsito e apresentações 
teatrais e de dança.

Todo alimento é suscetível à 
contaminação por micro-organismos 
ao longo da cadeia produtiva, desde 
a recepção da matéria-prima até o 
momento da distribuição do produto 
final. A preparação de um alimento 
deve ser realizada de forma a minimizar 
o risco de contaminação e evitar a 
permanência do mesmo em condições 
de tempo e temperatura que favoreçam 
a sobrevivência e a multiplicação 
microbiana. 

Para proteger os alimentos e ofertar 
a merenda escolar com qualidade e sem 
riscos, a Prefeitura adquiriu termômetros 
tipos infravermelho e espeto para todas 
as escolas da rede municipal. 

Com os equipamentos, é possível o 
registro da temperatura de consevação 
dos alimentos – um importante fator de 
controle para a segurança alimentar. Por 
mês, a Prefeitura fornece mais de 380 
mil merendas gratuitas de qualidade 
para os estudantes.

AqUIsIção DE TERMôMETRos PARA A 
sEgURANçA ALIMENTAR NAs EsCoLAs

Já o termômetro tipo 
infravermelho é utilizado 
para averiguar a 
temperatura dos 
equipamentos e de 
alimentos com maior dureza, 
como as carnes congeladas 
no ato de entrega.

o termômetro tipo espeto 
é utilizado para avaliar 
a temperatura dos 
alimentos, a fim de verificar 
preparações quentes e frias 
(por exemplo: arroz, feijão, 
carnes, guarnições, saladas 
e bebidas). 

Podem se inscrever pessoas a partir 
de 15 anos completos adultos e idosos
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No momento em que o país passa por 
uma crise de desemprego, várias pessoas 
usam a criatividade para investir no próprio 
negócio. Para ajudar no fortalecimento do 
empreendedorismo formal, a Prefeitura mantém 
os serviços públicos na Sala do Empreendedor 
– criada pelo governo municipal em 2017 – 
que oferece suporte ao microempreendedor 
individual às micro e pequenas empresas e as 
empresas de pequeno porte; e também a quem 
deseja abrir a sua empresa no município e criar 
ambiente favorável ao desenvolvimento desses 
setores.

O serviço foi ampliado ainda mais com 
o Turbinando Micronegócios, um projeto de 
empreendedorismo para a prosperidade, da 
Fundação Dom Cabral (FDC), implantado em 
Nova Lima por meio da parceria firmada com 
a Prefeitura.  

O projeto é voltado para empreendedores 
de baixa renda, como forma de promover a 
inclusão produtiva e o crescimento econômico. 
Os participantes vão aprender sobre as 
ferramentas básicas de gestão para saírem 
da informalidade, melhorarem o desempenho 
no mercado e aumentarem a renda. 
O empreendedorismo estimula a circulação de 
dinheiro no município, dinamiza a economia e 
promove a distribuição de renda da comunidade.

sAIR DA INFoRMALIDADE é 
A MELhoR oPção PARA AMPLIAR 
o NEgóCIo E AUMENTAR A RENDA

prefeitura oferece suporte gratuito no serviço público 
por meio da sala do empreendedor

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA 

Tenho uma loja de 
manutenção de celulares, 
porém, agora vou investir 
em palestras; ministrar 
cursos de manutenção. 
A dinâmica e a forma como 
foi dado o curso me chamou 
a atenção, me mostrou as 
perspectivas e me incentivou 
a fazer uma faculdade de 
empreendedorismo”

O projeto tem a finalidade 
de capacitar pequenos 
empreendedores. Com empregos 
mais escassos e a exigência do 
mercado sobre capacitação, a 
FDC trabalha o lado social dos 
empreendedores de baixa renda. 
Vamos ensinar boas técnicas de 
gestão para que eles busquem 
a formalidade e o crescimento 
econômico”

Maicon Henrique Castro, 
empresário

Ricardo Siqueira, 
dir. de Sustentabilidade e 
projetos sociais da FDC

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.  

gerente comercial 
código 973

com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino superior 
completo em Administração, 
é indispensável falar inglês e 
desejável espanhol; experiência 
em vendas, gestão de equipe e 
negociações; ter disponibilidade 
para viagens internacionais.

atividades: trabalhar no 
segmento da indústria, 
identificar novos distribuidores 
na Europa, acompanhar e treinar 
distribuidores; ter responsabilidade 
pelos indicadores de vendas e 
resultados; fazer negociações 
e visitas a clientes e gerir 
representantes comerciais.

benefícios: refeição, assistências 
médica e odontologica, seguro de 
vida, cartão alimentação, transporte 
fretado ou vale-transporte.

horário de trabalho: vagas de 6h 
e 8h, a combinar.

Salário: faixa de r$ 6.000,00 a 
r$ 7.500,00.

auxiliar de Produção Pcd 
(cód. 975)

com idade acima de 18 anos. 
É desejável ter carteira de 
Habilitação e ter disponibilidade 
para trabalhar por turnos.

atividades: Suporte direto em 
toda a atividade operacional, 
realizando a limpeza de frentes 
de serviço, carga e descarga de 
caminhões;  pequenas obras civis e 
carregamento de explosivos.

benefício: vale-transporte e vale-
alimentação.

horário de trabalho: turnos.

Salário: r$ 954,00.

Os cadastros poderão ser feitos 
até 24 de outubro. caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. confira 
mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

Formalizar a empresa amplia as oportunidades 
para os microempreendedores
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evento será realizado no dia 24/10, na fundação dom cabral

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA 

NoVA LIMA REALIzARá FóRUM PARA DIsCUTIR 
o FUTURo Do TRAbALho No MUNICíPIo

O futuro do trabalho e seus 
desafios. É com esse tema que 
a Prefeitura, em parceria com 
Fundação Dom Cabral (FDC), 
Sebrae, Corplabs, Sias, Fiemg, 
Ministério do Trabalho e Tribunal 
Regional do Trabalho, realizará 
o fórum com o propósito de 
chamar a atenção da sociedade 
para a urgência do planejamento 
sustentável do futuro trabalhista 
no município. 

O evento será realizado no dia 
24 de outubro, das 14h às 17h, 
na FDC, no Alphaville Lagoa dos 
Ingleses (Avenida Princesa Diana, 
760). Podem participar lideranças 
da sociedade civil e dos setores 
público e privado.

O fórum foi pensado para 
conectar os setores público e 
privado com a sociedade, afim de 
ampliar o diálogo e a compreensão 
sobre as implicações dos avanços 
tecnológicos nas relações 
trabalhistas, na economia e no 
futuro do trabalhador.

temas: 
• panorama das transformações nas relações trabalhistas 
e suas implicações no futuro do trabalho
• legislação atual do trabalho e a necessidade de sua 
modernização, bem como avaliação dos riscos de exclusão 
de pessoas à margem da revolução 4.0

inscrição: para participar, o interessado deverá 
garantir o seu ingresso gratuito pelo site 
www.sympla.com.br. caso necessite de transporte, 
deverá entrar em contato com a Secretaria municipal 
de Desenvolvimento, Trabalho e Renda no 
(31) 3542 5620. vagas limitadas
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HABITAÇÃO

3.000 m², foram apresentadas 
às famílias identificadas pelos 
Relatórios Sociais realizados. Com 
as respectivas regulamentações 
das áreas, tanto a Copasa quanto a 
Cemig terão respaldo para atuarem 
nessas comunidades.

Canto do Rio

O processo de regularização 
fundiária da comunidade Canto 
do Rio atende ao Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado 
com o Ministério Público Estadual 
para reassentamento de 19 
famílias em unidades habitacionais 

A Prefeitura regulamentou o 
programa Bolsa Moradia, que é a 
concessão temporária emergencial 
de recursos financeiros destinados à 
locação de imóveis, para fins de moradia 
às famílias ou pessoas removidas de 
suas residências em função de obras 
públicas ou por estarem em situações 
de risco. O benefício, que é voltado para 
pessoas de baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade habitacional, terá o 
valor de R$ 880 mensais como limite 
máximo e será concedido por 12 
meses, podendo ser prorrogado pelo 
mesmo período.

O direito à moradia é um dos 
princípios básicos da dignidade 
humana. Com o compromisso de 
fazê-lo valer, o Governo Municipal 
tem atuado a favor da justiça 
social em todo o território nova-
limense, viabilizando importantes 
avanços. Na última quinta-feira 
(18/10), foram realizadas as 
reuniões com as comunidades 
Canto do Rio e Calon de Nova 
Lima, localizadas ao lado do 
Campo do Olaria.

Na oportunidade, as leis 
municipais que autorizam a 
doação de áreas públicas, que 
totalizam aproximadamente 

processo de regulamentação das áreas garantirá, em breve, o acesso à água 
e luz individualizados para cada família

PREFEITURA ANUNCIA MELhoRIAs PARA 
As CoMUNIDADEs CANTo Do RIo E CALoN

São 14 anos de luta para regularizar 
nossas moradias. No início, éramos 
apenas cinco famílias; hoje somos 19. 
O sentimento é de conquista, esperança 
e dignidade”

Meu marido e eu temos três filhos, 
perdemos tudo num incêndio e 
estamos desempregados. O programa 
Bolsa Moradia é muito importante, 
principalmente neste momento que 
estamos em busca de oportunidades”

Imaculada Maria Pereira,
moradora da comunidade Canto do Rio

Isabel Luiza da Silva,
moradora do Bairro Santa Rita
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de interesse social, conforme 
estabelece o Plano diretor.

comunidade calon

Na comunidade cigana 
calon, formada por três famílias, 
o trabalho de regularização segue 
o Procedimento Preparatório 
registrado pelo Ministério Público 
Federal, em consonância com 
informações do núcleo de estudos 
em Populações Quilombolas e 
Tradicionais, com o objetivo de 
garantir o direito à moradia 
culturalmente adequada à 
comunidade cigana.

PRogRAMA boLsA MoRADIA é REgULAMENTADo
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Como parte das ações de 
revitalização dos espaços públicos, 
a Prefeitura realiza o plantio de 
mudas em diversas regiões da 
cidade. Nessa primeira etapa, são 
plantadas 200 mudas ornamentais 
e frutíferas, provenientes de 
medida compensatória. 

Entre as espécies estão 
palmeiras, manacá da serra, 
amoreira, pitangueira, quares-
meira, aroeira salsa, aleluia, ipê 
amarelo, ipê branco, ipê roxo, 
resedá, palmeira licuri e sibipiruna.

A revitalização faz parte do 
compromisso do Governo Municipal 
em manter a cidade cuidada, limpa 
e com mais qualidade de vida. A 
população também pode colaborar, 
não jogando lixo na rua e ajudando 
a preservar as plantas.

REVITALIzAção DE EsPAços PúbLICos
mudas ornamentais e frutíferas trazem mais qualidade de vida para a cidade

OBRAS /MEIO AMBIENTE

espaços revitalizados 
nessa primeira etapa: 

trevos Quintas ii, bela fama 
e mG-030 (Supermercados 
BH/ Hortifruti Oba); Alameda 
Carlos Drummond de 
andrade; avenidas Januário 
Carneiro, Benedito Alves 
nazaré, Presidente Kennedy, 
José Bernardo de Barros; 
praças Pio XII e Olaria e 
creche bela fama. 

Desde que um trecho da 
MG-030, entre a linha férrea e 
a Academia Mineira de Tênis (do 
km 10 ao 14), foi municipalizado, 
em julho, a Prefeitura realiza 
a manutenção periódica no 
local com serviços de capina e 
desobstrução de bocas de lobo, 
importantes para a segurança dos 
motoristas que transitam na via.

A população pode colaborar 
não jogando lixo na rodovia para 
evitar entupimento no sistema 
de drenagem, que provoca 
alagamentos e causa acidentes e 
prejuízo para o meio ambiente. 

PREFEITURA REALIzA LIMPEzA Do TRECho 
MUNICIPALIzADo DA Mg-030
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OBRAS 

A manutenção da limpeza em 
ruas, avenidas e espaços públicos 
segue de forma que toda a cidade 
seja contemplada com o cronograma. 
Nesse mês de outubro, os serviços 
de capina e varrição são realizados 
nos seguintes locais: avenidas José 
Bernardo de Barros e Benedito Alves 
Nazareth, Alameda Carlos Drummond 
de Andrade; bairros Galo, Boa Vista, 
Santa Rita, Jardim das Américas, 
Quintas, Jardim Canadá e São 
Sebastião das Águas Claras. Neste 
mês, já foram atendidos os bairros 
Mingu, Mina D’água, Honório Bicalho 
e Vila da Serra, além do Centro.

A Prefeitura realiza, também, 
serviços para garantir a segurança e 
o bem-estar dos nova-limenses. São 
pequenos reparos que fazem grande 
diferença no dia a dia do cidadão.

sERVIços DE MANUTENção E LIMPEzA 
PúbLICA sEgUEM Nos bAIRRos

Pintura da quadra da Escola Ana 
do nascimento Souza e mais três 
rampas de acessibilidade no local

Pintura de corrimão no zigue-zague 
da Rua B, que faz ligação com 
a Rua Afrânio Pinto de Almeida, 
no Bairro Cabeceiras

Pintura de escadaria na Rua 
tamandaré com Presidente Kennedy, 
no Bairro Cabeceiras 

Reforma da Praça Adelaide Pedrosa, 
em Honório Bicalho

Pintura da quadra da e. m. césar rodrigues, 
no Jardim canadá
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Em outubro, foi realizada 
a segunda edição do encontro 
“Preto vez e voz” – atividade que 
promove um intercâmbio entre 
os movimentos negros e o poder 
público na promoção de políticas 
públicas de igualdade racial. 

Neste ano, o encontro 
teve como objetivo o resgate 
da cultura das guardas de 
congado existentes no município. 
As guarda de congado 
Nossa Senhora do Rosário e 
Nossa Senhora Aparecida se 
apresentaram para o público 
presente e receberam a doação 
de tambores do Luthier Santonne 
Lobato.

O Dia do Idoso (1o/10) é 
comemorado em Nova Lima com 
uma programação recheada de 
atrações, entre elas, os projetos 
já conhecidos: “Tecer a Vida”, 
“Conhecer” e “Motivação”, além 
de oficinas com o grupo Meninas 
de Sinhá e visitas ao Memorial 
Minas Gerais Vale. 

O encerramento da 
programação será no dia 31 de 
outubro, das 18 às 21h com o 
projeto Tecer a Vida, no Teatro 
Municipal. No dia, ocorrerão 
apresentações de grupos de coral 
e seresta, exposições de trabalhos 
manuais, fotos e vídeos, recital 
de poesias, dança circular, 
desfile de moda e apresentações 
artísticas e culturais. Vale a pena 
prestigiar!

“PRETo VEz E Voz” TRAbALhA A CULTURA 
DAs gUARDAs DE CoNgADo

Mês Do IDoso TRAz DIVERsAs 
ATIVIDADEs PARA A MELhoR IDADE

POLÍTICAS PÚBLICAS

até o dia 31 de outubro, a Prefeitura realiza 
um trabalho focado em parceria com as 
escolas João Felipe da Rocha (Polivalente), 
Maria Josefina Sales Wardi e Liceu Santa 
Maria para a conscientização sobre o Dia 
internacional contra a exploração Sexual e 
o tráfico de mulheres e crianças.

O objetivo é apresentar aos alunos o que 
é o trafico de pessoas, porque acontece 
e como identificar possíveis situações de 
aliciamento, além de formas de combate, 
por reconhecer a escola enquanto espaço 
privilegiado de inserção de jovens.

noVa lima na luta 
contra a exPloração 
Sexual e o tráfico de 
mulhereS e criançaS
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PRIMEIRA FEsTA Do PoLo CERVEJEIRo 
DE NoVA LIMA é oRgANIzADA PELos PRoDUToREs 

LoCAIs, CoM APoIo DA PREFEITURA

TURISMO

hARMoNIzA NoVA LIMA é ENCERRADo CoM sUCEsso 
DURANTE o FEsTIVAL Do PoLo DA CERVEJA ARTEsANAL

O Harmoniza Nova Lima 
fechou com chave de ouro sua 
segunda edição. O encerramento, 
realizado durante o 1º Festival 
da Cerveja Artesanal de Nova 
Lima, reuniu restaurantes, 
bares e cervejarias que tiveram 
a missão de elaborar pratos 
saborosos harmonizados com as 
melhores cervejas produzidas no 
município. 

Como fomentador do 
turismo, o Harmoniza Nova Lima 
trouxe bons resultados e de 
acordo com a pesquisa realizada 
pela Prefeitura. Durante o 
evento, 20% do público que 
prestigiou eram de visitantes 
da capital, do Rio de Janeiro, 
de Vitória, Betim, Divinópolis e 
Contagem e 91% das pessoas 
que experimentaram os pratos 
voltariam aos estabelecimentos 
participantes e 70% avaliaram as 
harmonizações como excelentes.  
Dados que comprovam o sucesso 
do harmoniza Nova Lima e a 
importância do evento para 
movimentar os estabelecimentos 
ligados ao turismo na cidade.

Mesmo com a chuva, a primeira 
festa do Polo Cervejeiro de Nova Lima, 
reuniu em setembro, os produtores 
locais do município e a gastronomia 
do Festival Harmoniza Nova Lima. 

Foram 12h de festa com boa 
música, cervejas premiadas e a melhor 
gastronomia da região, fomentando o 
turismo gastronômico e valorizando 
o que de melhor a cidade tem para 
oferecer neste segmento. 

O Polo Cervejeiro, projeto que 
vem sendo desenvolvido há dois anos 
pela Prefeitura, se consolidou e hoje o 
evento do polo se tornou a festa oficial 
da Cerveja Artesanal de Nova Lima, 
fortalecendo a marca e a identidade 
do município, que é hoje reconhecido 
nacionalmente por essa produção. 

O projeto pioneiro, ainda criou um 

concurso Home Brew para estimular 
os pequenos produtores de cerveja 
artesanal local. Foram classificados 
em primeiro lugar Bruno Neves, em 
segundo Leandro Francisco Rodrigues  
e terceiro lugar Saimon Luis Costa. 
A competição exigia uma cerveja 
artesanal no estilo fruitbeer, ou seja, 
com presença de uma fruta em sua 
receita. A premiação foi entregue no 
evento.  

evento valoriza produção local e fomenta atividade econômica do município 
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Nesse ano, o Harmoniza contou ainda com 
a avaliação dos blogues Barba Barriga e 
Cerveja, Casal Mil, Coisas de Mineiros, 
Pricebeer e Batom no Copo – conhecidos 
no mundo da gastronomia que provaram 
todos os pratos durante o festival e 
pontuaram os estabelecimentos com as 
melhores notas. confira as colocações!

1- bistrô di Pasta

2- brasa bier

3- chef ivo faria - mercado 
da Boca 

4- mar mineiro 

5- Zé trindade – mercado da 
Boca

6- W. alegria burguer 

7- Quintas Sport bar

8- Heindelberg

9- flávio trombino – mercado 
da Boca

10- dog ville Hamburgueria 
Artesanal 

• 20% público visitantes 
• 9% se hospedaram na cidade
• avaliação positiva do evento 
e ambiente familiar 

1º feStiVal da cerVeja 
arteSanal de noVa lima
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Um festival para celebrar o Dia 
das Crianças com jogos, rua do lazer, 
brincadeiras, atrações musicais e 
muito mais. Foi assim que a Prefeitura 
realizou, no dia 12 de outubro, no 
Poliesportivo do Bairro Cristais, uma 
extensa programação. O objetivo foi 
aguçar a prática esportiva e mostrar 
o quanto o esporte é fundamental 
para o desenvolvimento das crianças 
e dos adolescentes.

O evento gratuito e aberto à 
população, contou com aulão de 
graduação de jiu-jitsu, torneio 
de basquete, jogos de totó, tênis 
de mesa, xadrez, dama, futsal,   
handebol e futebol de sabão. Além 
disso, o público presente pôde 
contar com atividades de guerra 
de cotonete, alpinismo inflável, 
cama elástica, pintura facial, 
touro mecânico e muro de escada. 
Para animar ainda mais a festa, 
foram distribuídos algodão doce, 
cachorro quente, refrigerante, 
sanduíche e pipoca.

EsPoRTEs KIDs MARCA o 
Mês DAs CRIANçAs EM NoVA LIMA

ESPORTE E LAZER

atividades de esporte e lazer fizeram parte da programação realizada no dia 12 de outubro
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CULTURA

qUARTETo MINEIRo DE sAXoFoNEs sE 
APREsENTA No PRoJETo TERçA MAIoR 

O projeto “Terça Maior”, da Escola 
Municipal de Música Zé Fuzil, receberá, 
no dia 30 de outubro, o Quarteto 
Mineiro de Saxofones, às 19h, na sede 
da Corporação Musical União Operária 
(Avenida Rio Branco, nº 251 – Centro). 
A apresentação terá a participação 
especial de dois ex-alunos da escola: 
Karina Teixeira e Wagner Lopes (foto).

Formado por Robson Saquett, César 
Baracho, Paulo Rosa e Luís Flávio, o 
Quarteto Mineiro de Saxofones foi 
criado em 2015 no intuito de contribuir 
para a divulgação do repertório erudito. 
Em “Músicas do Mundo”, há obras com 
elementos da música de países como 
França, Grécia, Argentina e Brasil.

Nos últimos meses, o projeto Terça 
Maior recebeu a banda All Together, 
Claudinho e Banda, grupo Camila 
Correa e Walter Canuto e Banda. 
Os convidados têm proporcionado 
uma maior interação entre alunos, 
professores e o público que aprecia 
essa arte. 

evento gratuito será realizado no dia 30 de outubro, na escola municipal de música

Os Centros de Atividades 
Culturais Cabeceiras e Jardim 
Canadá estão com atividades 
gratuitas para as crianças neste 
mês de outubro. Na Regional 
Noroeste, as antigas brincadeiras 
de rua e jogos de chão, oficinas 
de origâmi, cinema com pipoca e 
horticultura foram às atividades 

que embalaram a semana.
No Centro de Atividades 

Culturais Cabaceiras, crianças 
com idades entre 8 e 12 anos 
participaram do workshop “Super 
Chefinhos” com o aprendizado e 
preparo de deliciosos cupcakes.

Já no Teatro Municipal, 
os alunos da Escola em Tempo 

Integral, da rede municipal 
de ensino, assistiram a duas 
apresentações da Orquestra Jovem 
de Matozinhos da Fundação Dirce 
da Silveira Figueiredo (foto). 
Na oportunidade, foi lançado o 
livro infantil “Seres Mitológicos de 
A a Z”, com poesias em forma de 
aldravias, de Else Doroteia.

Mês DAs CRIANçAs REPLETo 
DE ATIVIDADEs CULTURAIs

o núcleo de atividades literárias 
lança, na quarta-feira (24/10), 
a partir das 19h, o quarto volume 
da “História tricentenária do 
Alto Rio das Velhas”, do escritor 
Walter Gonçalves taveira. desta 
vez, o enredo apresenta Sabará 
e seus distritos. o lançamento 
ocorrerá no centro cultural de 
Nova Lima, localizado na Rua 
tiradentes, 78 – centro. o livro 
integra uma sequência que 
acompanha o fluxo da corrente 
do rio, desde a sua nascente, 
na Cachoeira das Andorinhas, 
em ouro Preto. os três 
anteriores focalizaram “Itabirito 
e Rio Acima”, “Nova Lima e seus 
distritos” e “raposos”.

núcleo de atiVidadeS 
literáriaS lança 
quarto liVro da 
Série “hiStória 

tricentenária do alto 
rio daS VelhaS”
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