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Bota-fora do Aedes será 
realizado de 6 a 11 de maio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pág. | 16 |

Taça Cidade de Nova Lima 
entra na reta final
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pág. | 15 |

Trecho da Rodovia 
MG-030 será duplicado
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pág. | 3 |

Prefeitura cumpre compromisso com os nova-limenses, valoriza a cultura e reabre Escola Casa Aristides, 
que ficou cerca de quatro anos fechada, mas voltará a atender 500 nova-limenses

João Baptista 
Silva, professor 
do curso Game 
Design, e Isabella 
de Araujo 
Konstantin, 
professora 
do curso de 
Customização

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  Página 9
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ComPromisso 
CumPrido na 

Cultura
Quando assumimos a Gestão 

Municipal em setembro de 2016, 
encontramos um cenário em que recursos 
não eram aplicados e bens patrimoniais 
estavam em situação precária, em 
processo de total deterioração. Após 
uma minuciosa análise, identificamos as 
prioridades e programamos a execução 
dos trabalhos.

Com responsabilidade e empenho, 
acabamos de entregar à comunidade 
nova-limense uma das principais 
riquezas do nosso patrimônio: a Escola 
Casa Aristides – um imóvel construído 
em meados do século XIX e tombado 
pelo Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova Lima em 
função de sua importância histórica. 
Após cerca de quatro anos fechada ao 
público, providenciamos sua completa 
revitalização, com a retomada de 
atividades inovadoras e sustentáveis.

DESENVOLVIMENTO SOCIALEDITORIAL

Inicialmente, 500 nova-limenses 
serão atendidos nas mais diversas 
oficinas: Cerâmica Criativa, Fotografia, 
Marchetaria, Reciclagem, Desenho de 
Histórias em Quadrinho, Customização, 
Designer Sustentável, Culinária 
Alternativa, Cinemídia – utilização de 
novas mídias na produção audiovisual, 
Quadrinho multimídia e Criação de 
Roteiro para Games. Foram várias 
opções para os cidadãos voltarem a se 
apropriar desse importante espaço de 
cultura da cidade.

Hoje, podemos afirmar que tomamos 
decisões acertadas para cuidar e valorizar 
nosso patrimônio, com transparência 
e zelo pelo dinheiro público - marcas 
da nossa administração. Nossa cidade 
avança com mais esse compromisso 
cumprido que faz parte da vida e do 
imaginário do nova-limense.

VItOR pEnIDO, 
Prefeito

dá um like!

EsPaço Cidadania: dignidadE 
Para quEm mais PrECisa

Nova Lima firma parceria com instituição Adra e inicia programa para 
pessoas em situação de rua em um espaço especializado

A Prefeitura inaugura, na 
próxima quinta-feira (16/05), 
às 10h, o Espaço Cidadania, 
um novo equipamento público 
que realizará atendimento 
especializado para pessoas em 
situação de rua. A solenidade 
ocorrerá na Rua José 
Wanderley, 42, Centro (local 
onde funcionará o programa) 
e será aberta para presença da 
população. 

O Espaço Cidadania é uma 
parceria entre a Prefeitura 
e a entidade Adra, que farão 
juntas a execução do serviço. 
O espaço tem capacidade 
para 60 pessoas e funcionará 
de segunda a sexta, das 8h 
às 18h, tendo por objetivo 

proporcionar proteção so-cial e 
encaminhamentos necessários, 
bem como a identificação de 
outras violações de direitos, 
como o trabalho infantil e a 
exploração sexual infanto-
juvenil.

Com esse programa, o 
Governo Municipal tem como 
meta melhorar as condições de 
vida de quem vive em extrema 
pobreza, proporcionando em um  
só espaço água, saneamento, 
higiene, nutrição e redução da 
fome, além de guarda-volumes, 
acolhendo o usuário de forma 
digna e ajudando-o no seu 
retorno familiar e convívio 
social.

Os usuários 
poderão acessar 
atendimentos 
psicossociais, 
atividades coletivas 
(como oficinas 
temáticas e de 
reflexão, jogos 
educativos, sessão de 
cinema), benefícios 
socioassistenciais 
e eventuais (como 
documentação civil 
básica), além da 
construção do Plano 
de Atendimento 
Individual do seu 
processo de saída 
das ruas. 

Espaço Cidadania funcionará na Rua José Wanderley, 42, Centro

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, 
e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br ou pelo novo sistema da 
Ouvidoria On-line novalima.mg.gov.br/ouvidoria

Participe ativamente da  
reconstrução de Nova Lima!
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PLANEJAMENTO

Serviços são executados no trevo de acesso ao Vila Castela e na rotatória do Shopping Serena Mall

Trecho compreendido entre a ponte em arco e a entrada do Bairro Parque Aurilândia 
ficará mais seguro e moderno com duplicação nos dois sentidos da via

motoristas dEVEm FiCar atEntos 
ao trânsito na rodoVia

mg-030 sErá duPliCada

As intervenções para as melhorias 
no trânsito na MG-030, fruto de medida 
compensatória, continuam no trevo de acesso 
ao Vila Castela. A pista que margeia o passeio 
do canteiro foi alargada e o piso intertravado 
está sendo substituído.  Os serviços se 
estenderão na rotatória do Shopping Serena 
Mall, altura do Vale do Sereno.

Algumas intervenções na trincheira, no 
Vila da Serra, já funcionam; motoristas que 
descem a Rua Ministro Orozimbo Nonato 
com destino a Belo Horizonte ou Alameda 
Oscar Niemeyer não podem mais cruzar a 
trincheira; com a pista à direita livre, devem 
seguir pela MG-030 para fazer o retorno no 
Residencial Vila Castela, onde estão sendo 
feitos ajustes viários. 

Já os motoristas que saem dos 
residenciais Vila Castela e Vila Terrasse pela 
MG-030 com destino a Belo Horizonte, assim 
que os serviços forem concluídos, deverão 
seguir pela pista da direita com retorno no 
Shopping Serena Mall.

Menos congestionamento e mais 
segurança. A MG-030, no trecho 
compreendido entre o “trevo da 
máquina” (no final da Av. Presidente 
Kennedy) ao trevo de acesso ao 
Campo do Pires, (no final da Av. José 
Bernardo de Barros) será duplicada, 
totalizando 6,5 km. O projeto está 
pronto e segue para licitação na 
próxima semana. A obra que será 
feita em etapas terá somente 

recursos municipais.
A primeira etapa da duplicação - 

do KM 18,9 até o Km 24,78 - está 
orçada em aproximadamente R$ 15 
milhões, e a execução das obras é 
possível porque esse trecho também 
será municipalizado, assim como 
ocorreu com o trecho do Km 10 ao 14 
da MG-030 e que segue com obras de 
melhorias viárias.

A primeira etapa compreende 

a duplicação das pistas, nos dois 
sentidos, entre a ponte em arco, no 
Bairro Chácara Bom Retiro, até a 
entrada do Bairro Parque Aurilândia, 
onde o trânsito fica congestionado 
no sentido Belo Horizonte, devido ao 
tráfego lento de veículos pesados. A 
expectativa de início das obras é de 
90 dias, com previsão de término em 
julho do próximo ano.

O projeto foi estudado com muito 

critério e serão evitados cortes de 
taludes e construção de grandes 
muros de arrimos. Além da duplicação, 
o trecho também receberá iluminação 
de LED. Outra melhoria será feita, 
ainda, no trevo de acesso ao Quintas 
II, cujo trecho é muito movimentado. 
Será criada uma grande intercessão, 
que vai permitir a entrada ao bairro 
aproveitando a declividade acentuada 
da via que favorece essa alternativa. 

Intervenções na MG-030: alargamento e substituição de piso

Ponto de grandes retenções, trecho da rodovia será duplicada e receberá iluminação de LED Fo
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Antiga responsável foi notificada duas vezes para otimizar serviços, mas demonstrou 
não ter capacidade de cumprir as determinações do contrato

As obras de reconstrução e ampliação da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Cabeceiras que se iniciaram 
em dezembro de 2018 estão paralisadas devido ao 
não cumprimento, por parte da empresa responsável, 
de prazos acordados na contratação. No mês de 
março, a Prefeitura fez duas notificações devido ao 
baixo rendimento dos serviços. Apesar disso, o ritmo 
de execução da obra não foi otimizado e a empresa 
demonstrou não ter capacidade de cumprir as 
determinações do contrato. 

A segunda colocada no processo licitatório já foi 
chamada para assumir as obras, que serão retomadas 
após o cumprimento de determinações legais.

Estrutura da unidadE 

Serão construídas salas mais adequadas para os 
serviços de vacinas, de acolhimento e de reuniões; 
também serão criadas salas para os agentes 
comunitários de saúde e de endemias. Com as obras, 
a sala de espera será ampliada para dar mais conforto 
aos pacientes. Além disso, o número de consultórios 
será dobrado e todo o local seguirá o padrão de 
acessibilidade. Atualmente, a UBS possui três 
consultórios com as especialidades pediatria, clínica 
geral e ginecologia.

PLANEJAMENTO

noVa EmPrEsa assumirá 
obras na ubs do CabECEiras

UBS será reformada e ampliada: mais conforto e segurança para usuários e profissionais  
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

mEu Futuro no trabalho 
rEuniu EstudantEs dE EsColas 

PúbliCas E PartiCularEs

Alunos do ensino médio de escolas 
públicas e particulares marcaram presença 
no workshop “Meu futuro no trabalho 
- tendências e tecnologias”, realizado 
no dia 29 de abril, pela Prefeitura, para 
celebrar o Dia do Trabalhador (1º de maio) 
e mostrar aos participantes as tendências 
e os comportamentos das transformações 
no trabalho. 

Voltado principalmente para os jovens, 
o objetivo do evento foi conscientizá-
los sobre essas mudanças no mercado 
de trabalho que têm, hoje, a tecnologia 
digital como ferramenta inovadora, e a 
sua utilização para a descoberta de novas 
possibilidades de profissão, bem como a 
importância da capacitação profissional e 
do bom comportamento, para quem busca 
uma ocupação de trabalho.

Os palestrantes discorreram sobre a 
história das conquistas do trabalhador, 
empreendedorismo, tecnologia digital, 
segurança e marketing pessoal. Também 
como incentivo aos jovens estudantes 
foram apresentadas as ações que a 
Prefeitura oferece voltadas para o nova-
limense, como os cursos de capacitação, 
atendimentos e as orientações profissionais 
– tudo gratuito. 

Workshop mostrou os serviços e equipamentos públicos gratuitos 
que os jovens podem acessar e discorreu sobre tecnologia digital

 

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.  

Pizzaiolo (cód. 1540)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência como pizzaiolo, habilidade 
para preparo de massas e molhos. 
atividade: o profissional será responsável 
por todas as etapas de preparação das 
pizzas. Benefícios: compatíveis com 
o mercado.  Horário de trabalho: a 
combinar. Salário: faixa de r$ 1.200,00. 

analiSta comercial (cód. 1538)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino superior completo, experiência 
de seis meses em CTPS. atividades: 
atendimento ao cliente (via telefone, 
pessoalmente e e-mails); emissão 
de ofícios; elaboração de relatórios 
comerciais, faturamento e financeiros 
e uso do sistema comercial próprio da 
empresa. Benefícios: vale-transporte, 
vale-refeição e seguro de vida em grupo. 
Horário de trabalho: de segunda a 
quinta-feira, das 7h30 às 17h30, e sextas, 
das 7h30 às 16h30. Salário: r$ 2.674,00.

churraSqueiro (cód. 1522) 

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência na função. atividades: 
cortar carnes, temperar e assar em 
churrasqueiras. Benefícios: vale-
transporte e seguro de vida. Horário de 
trabalho: de terça a sexta-feira, das 
17h às 24h; sábado, das 11h às 24h, 
e domingo, das 11h às 18h. Salário: 
r$ 1.600,00.

Garçom/Garçonte (cód. 1513)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência de seis meses. atividade: 
atendimento a clientes. Benefício: 
vale-transporte. Horário de trabalho: 
disponibilidade de horário. Salário: faixa 
de r$ 1.200,00.

aSSiStente de contaBilidade (1527)

Com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter curso técnico, graduação 
incompleta em ciências contábeis; 
desejável experiência com rotina contábil; 
necessário ter experiência com erP 
Protheus – módulo contábil. atividades: 
organizar e arquivar documentos, efetuar 
a classificação contábil, gerar lançamentos 
contábeis, auxiliar na apuração dos 
impostos, conciliar contas, emitir notas 
fiscais, preencher guias de recolhimento 
e de solicitações, junto a órgãos do 
governo. Benefícios: vale-refeição, vale-
transporte, vale-combustível, planos de 
saúde e odontológico, lanche e seguro de 
vida. Horário de trabalho: de segunda 
a quinta-feira, das 8h às 17h, e sextas-
feiras, das 8h às 17h.

Os cadastros poderão ser feitos até 
8 de maio. 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 

       O workshop nos 
       mostrou  o que a cidade  
       oferece para as pessoas se 
prepararem para o mercado de 
trabalho e esclareceu sobre o 
desenvolvimento tecnológico, que 
são importantes para conseguir 
uma oportunidade”

Ana Clara Borges,  
17 anos, estudante do 
Colégio Santa Maria

em 2017 e 2018, foram caPacitadaS 
3.064 PeSSoaS; Para 2019, 
a exPectativa é que maiS de 4.500 
PeSSoaS Sejam qualificadaS

• nova lima é o 2º município mineiro que mais gerou postos 
formais de emprego em 2018, ficando atrás apenas de belo 
Horizonte

• 224 participantes capacitadas no projeto mulheres 
Empreendedoras

• 100% das escolas municipais com profissionais capacitados 
para multiplicar a cultura empreendedora, podendo alcançar 4 
mil alunos

• 860 novas empresas ativas no município desde 2017; isso 
comprova que a cidade voltou a atrair negócios

• banco de talentos teve adesão de 260 empresas como 
parceiras que disponibilizaram 2.514 vagas para os cidadãos 
nova-limenses

• número de microempreendedores individuais supera a marca 
de 4 mil pessoas

• mais de 1.800 participantes de cursos, oficinas e workshops 
preparatórios para o mercado de trabalho

• mais de 20 mil pessoas atendidas no conexão Profissional 
em 2018 e 1.671 pessoas contratadas por meio do programa

HiStÓria - o dia do trabalhador remonta o 
ano de 1886 na cidade de chicago (estados 
unidos). no dia 1º de maio daquele ano, 
milhares de trabalhadores foram às ruas 
reivindicar melhores condições de trabalho. 
no brasil existem relatos de que a data é 
celebrada desde o ano de 1895, se tornando 
oficial após a criação do decreto nº 4.859, do 
então presidente Artur da Silva Bernardes, 
em 26 de setembro de 1924.
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População também pode colaborar, não sujando os espaços públicos

Na primeira quinzena 
do mês de maio, o 
serviço de limpeza segue 
nas avenidas Presidente 
Kennedy, Geraldo Dias 
Borges e José Bernardo 
de Barros e na Rua 
Ludovico Barbosa (via de 
acesso a São Sebastião 
das Águas Claras).

O serviço também 
estará nos bairros Mingu, 
Mina D’Água, Galo, Ouro 
Velho, José de Almeida, 
Vila Odete, Vila da Serra, 
Vila São Luís e Cascalho.

OBRAS

sErViço dE limPEza urbana 
é rEalizado diariamEntE

Limpeza é realizada na Rua Califórnia, Bairro Jardim das Américas

.

Moradores do Residencial  
chácara belarmino terão 
água potável encanada 
em breve. Prefeitura e 
Copasa iniciaram, no 
mês passado, os serviços 
de abertura de valas para 
a captação e ligação da 
rede. Essa conquista se 
dá graças ao esforço da 
Administração Municipal 
que buscou junto à 
Copasa a solução para os 
moradores.

Prefeitura 
e coPaSa 

levam áGua 
Potável 

encanada ao 
reSidencial

chácara 
Belarmino

Fo
to

s:
  

Jo
ão

 V
ic

to
r 

M
or

ae
s



7
4 de maio de 2019 • ano 4 • nº 53

Espécies provenientes de medidas compensatórias e condicionantes ambientais devem ser plantadas no município

Todo cidadão nova-limense que possui espaço 
disponível para fazer um pomar doméstico pode receber 
doação de mudas. Trata-se do projeto Quintal Protegido – 
uma parceria entre a Prefeitura e a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater/MG) no Centro Municipal de Educação Ambiental.

Somente pode ser atendida uma pessoa por unidade 
familiar e desde que não tenha sido beneficiada nos 12 
últimos meses. Os interessados devem apresentar cópias 
e originais de comprovante oficial de endereço (guia de 
IPTU ou conta de água e energia) de onde serão plantadas 
as mudas e de documentos pessoais (CPF e carteira de 
identidade ou de habilitação).

A retirada ocorre na Rua Lauro Magalhães Santeiro, 
s/n, Chácara dos Cristais – próximo ao Campo do Morro 
Velho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 
13h às 15h30. Informações: 3542-9605.

quintal ProtEgido disPonibiliza 
mudas Para Plantio doméstiCo

Centro Municipal de Educação Ambiental fica na Rua Lauro 
Magalhães Santeiro, s/n, Chácara dos Cristais

MEIO AMBIENTE

EmPrEsas PodEm adotar uma árEa VErdE 
E Colaborar Com o mEio ambiEntE

A adoção de praças e trevos contribui com o meio 
ambiente, além de deixar a cidade mais bem cuidada. 
Em Nova Lima, as empresas podem se manifestar 
espontaneamente para adotar uma dessas áreas. 
A iniciativa é de interesse da cidade, pois divide a 
responsabilidade do cuidado com o patrimônio público 
e propicia lugares mais agradáveis para a população. 

Para que isso ocorra, a empresa deve formalizar 
o desejo de adoção por meio de um ofício ou da 
abertura de um processo administrativo na Prefeitura. 
A solicitação é analisada para verificar se realmente se 
trata de uma área pública e, em seguida, é celebrado 
um Termo de Convênio. O documento pode prever a 
implantação de projeto paisagístico e, normalmente, 
tem prazo de vigência de cinco anos, com a 
possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Dessa forma, a empresa fica responsável por 
realizar a limpeza geral do espaço, irrigação das plantas 
e reparos de passeios. A manutenção em sistemas 
de irrigação e de iluminação, além do replantio de 
mudas quando necessário, também passam a ser de 
sua responsabilidade. Em contrapartida, a empresa 
tem a oportunidade de divulgar a sua marca por meio 
de placas publicitárias padronizadas.

Medida coMpensatória 
de supressão vegetal 

Além da iniciativa própria, há outra possibilidade 
de adoção. Ao ter um empreendimento aprovado na 
cidade que necessite de supressão vegetal e/ou seja 
passível de licenciamento ambiental, o município deve 
ser compensado com melhorias em áreas verdes na 
região ou com o repasse de espécimes vegetais e 
insumos.

Iniciativa propicia lugares mais agradáveis para a população

Trevo do Caic é um dos pontos 
adotados em Nova Lima

área adota • emPreSa Parceira:

- trevo do bela fama • construtora israel

- trevo do trenzinho (mG-030 em frente ao 
nova lima mall) • angloGold ashanti

- trevo vila castela (mG-030) • engefor 
engenharia e construções ltda

- trevo da copaíba (mG-030 em frente ao 
Shopping Serena mall) • condomínio do edifício 
mG-030

- trevo do caic (avenida José bernardo de 
barros / avenida Januário carneiro) • modestino 
Projetos e Consultoria Ltda

- Praça dr. Hélio lodi (alameda oscar niemeyer, 
555, vila da Serra) • ubv investimentos 
Imobiliários Ltda

- rotatória (alameda oscar niemeyer / alameda 
do morro, bairro vila da Serra) • condomínio 

Grand Líder e Valore e UBV Investimentos 
Imobiliários Ltda

- Praça/rotatória 3 (rodovia Januário carneiro, 
km 12, vale dos cristais) • Só mansões 
Consultoria Imobiliária Ltda

- Praça/rotatória 6 (rodovia Januário 
carneiro, km 12, vale dos cristais) • investbens 
Consultoria Imobiliária Ltda

- Praça/rotatória 5 (rodovia Januário carneiro, 
km 12, vale dos cristais) • condomínio bH 
Outlet Plus

- Praça/rotatória 2 (rodovia Januário carneiro, 
km 12, vale dos cristais) • tupi andaimes 
Escoramentos e Formas

- Praça/rotatória 4 (rodovia Januário carneiro, 
km 12, vale dos cristais) • loja elétrica ltda 
e A Templuz
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Instituição levará o nome de Augusto de Lima, filho da cidade e primeiro governador de Minas Gerais

Objetivo é permitir um ambiente mais favorável para o crescimento profissional e pessoal dos participantes

Em comemoração aos 160 anos 
do nascimento do nova-limense ex-
governador de Minas Gerais, Antônio 
Augusto de Lima, a Prefeitura fundará 
no município a Academia Nova-
limense de Letras com o intuito de 
reunir pessoas da cidade ligadas às 
letras nas mais diversas formas de 
expressão.

Ela será inaugurada no dia 20 de 
julho, às 16h, no Centro Cultural, e 
todos estão convidados, em especial os 
escritores do município. Aqueles que já 
publicaram alguma obra podem marcar 
presença antecipadamente no evento 
de lançamento. Os nomes devem ser 
repassados à Secretaria Municipal de 
Cultura e ao Centro Cultural.

A academia terá entre suas 
finalidades principais a divulgação 
da vida e da obra de personagens 
históricos e figuras literárias que 
ajudaram a construir a grandeza 
de Nova Lima e de Minas Gerais;  a 
promoção da cultura da língua e 
da literatura dos escritores locais; 
a pesquisa linguística e folclórica 
do Estado, com predominância 
para região metropolitana de Belo 
Horizonte; a promoção de eventos 
literários, conferências,  exposições, 
saraus, concursos para a divulgação de 
escritores no município; a participação 
e integração de eventos com outras 
entidades congêneres.

 

Os nova-limenses que atuam 
no empreendimento de produção e 
prestação de serviços caracterizados 
pelo conteúdo das artes cênicas e 
pela inovação de seus processos de 
criatividade têm hoje uma grande 
oportunidade de desenvolver seus 
projetos com auxílio da Incubadora 
de Teatro que contam com a Casa 
Aristides como seu espaço de 
fomento.

Nela, os participantes são 
convidados à reflexão e prática 
sobre um modelo de autogestão. 
Os encontros acontecem na Casa 
Aristides todas as terças-feiras, às 
14h30 e às 19h.

A incubadora se caracteriza como 
um movimento que permite trocas 
de experiências e desenvolvimento 
de trabalhos por meio de parcerias 
entre os próprios participantes – uma 
espécie de cadeia que instiga esse 
público na cidade.

As artes cênicas auxiliam no 
desenvolvimento de um ser humano 
mais sensível e perceptível ao mundo 
ao seu redor, despertando-lhe 
algumas habilidades e competências, 
como atuar em equipe, se relacionar 
com outras pessoas, interagir com o 
mundo e consigo mesmo, respeitar o 
limite do outro e trabalhar os seus 
talentos profissionais.

CULTURA

aCadEmia noVa-limEnsE 
dE lEtras sErá Criada no muniCíPio

inCubadora dE tEatro imPulsiona 
Cidadãos nas artEs CêniCas

Atores, atrizes e produtores participam de encontros 
semanais para aprimorar seus conteúdos e projetos

Jornalista, poeta, magistrado, jurista, professor 
universitário e político, o nova-limense antônio 
augusto de lima formou-se em 1882 na faculdade 
de Direito do Largo de São Francisco, onde estudou 
com seu irmão, Bernardino de Lima.

Governou Minas Gerais entre 18 de março e 16 de 
junho de 1891, no início do período republicano, 
época em que os governadores eram denominados 
“presidentes” e nomeados pelo governo federal. Em 

sua gestão, decidiu que seria construída a cidade 
de Belo Horizonte para ser a capital do estado, no 
lugar de Ouro Preto.

antônio augusto de lima tem uma das mais 
ricas biografias do país. nasceu em congonhas 
de Sabará (antigo nome de nova lima), em 15 de 
abril de 1859. como escritor, publicou vários livros 
de crônicas e poesias. ele presidiu a academia 
Brasileira de Letras em 1928.

você SaBia?
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PrEFEitura rEabrE as Portas 
da EsCola Casa aristidEs

A Escola Casa Aristides está de volta 
e cheia de novidades. Após ser toda 
revitalizada e reinaugurada no dia 13 de 
abril, com grande presença do público 
que lotou as dependências do imóvel, 
as atenções agora estão voltadas para 
o início das aulas, conforme informado 
para os candidatos no ato da inscrição.

Neste primeiro momento, 500 alunos 
participarão das oficinas de Cerâmica 
Criativa, Fotografia, Marchetaria, 
Reciclagem, Desenho de Histórias em 
Quadrinho, Customização, Designer 
Sustentável, Culinária Alternativa, 
Cinemídia – utilização de novas mídias 
na produção audiovisual, Quadrinho 
multimídia e Criação de Roteiro 
para Games. A escola também está 
desenvolvendo incubadoras de projetos 
ligados ao teatro, mídias e moda. 

O retorno das atividades representa 
o resgate da história de Nova Lima, é 
a valorização dos artistas, artesãos, 
voluntários, de todos que passaram 
por ela e contavam os dias para rever 
o imóvel novamente com suas portas 
abertas e pronto para exercer seu papel 
sociocultural.

RefoRma e Revitalização 
 

A Prefeitura trabalhou arduamente 
para resgatar esse importante espaço 
do município após cerca de quatro 
anos fechado. Até pouco tempo, a Casa 
Aristides estava em ruínas e intervenções 
foram necessárias para evitar o risco de 
desabamento. Agora, toda revitalizada, 
está preparada para receber toda a 
comunidade e retomar suas diretrizes 
com trabalhos inovadores e sustentáveis.

Reinauguração do imóvel atraiu centenas de nova-limenses 
que se emocionaram com o retorno das atividades nesse importante imóvel

Público acompanhou a solenidade de reinauguração; atividades na Escola Casa Aristides já foram retomadas

Fiquei encantada com 
tudo que vi aqui na Escola 
Casa Aristides. Ela é bem 
aconchegante, com amplas 
dimensões e o município está 
de parabéns por resgatar esse 
importante espaço. Todos 
ganham com ela, um local 
de encontro entre todas as 
gerações e de fácil acesso para 
a difusão cultural”

Não tenho palavras para expressar tanta 
felicidade em vê-la reaberta. Há décadas 
faço parte deste universo e estava 
louco para chegar este dia. Foi muito 
triste vê-la fechada nos últimos anos e, 
agora, é só alegria. Aprendi muito aqui 
e hoje desenvolvo meus trabalhos de 
estamparia criativa e avançada. O que 
aconteceu nos últimos anos aqui estava 
matando nossa arte. Graças a Deus 
estamos desfrutando de novos tempos”

A reabertura da Casa Aristides 
é uma nova chance para 
todos, em especial para os 
nossos jovens. Uma grande 
oportunidade de aprender 
e conviver mais perto da 
nossa cultura. Nova Lima é 
diferenciada e não podemos 
reclamar, pois existem 
oportunidades. Estamos na 
frente de muitos”

Rosalba principato,
professora de italiano na UFMG

Milton Damázio Duarte,
artista visual desde 1968

Idiene da Cruz,
técnica em enfermagem
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Nova Lima participa do Movimento Maio Amarelo, que visa a redução de acidentes

Ciente da importância da 
conscientização de condutores e pedestres 
para a redução de acidentes, o Governo 
Municipal adere, mais uma vez, ao 
“Movimento Maio Amarelo: atenção 
pela Vida”. Durante todo o mês, serão 
realizadas blitze educativas e atividades 
interativas na sede e em outros pontos do 
município.

No dia 6, será oferecida uma 
explanação sobre o movimento para os 
operadores do Rotativo Nova Lima. No 
dia 14, crianças participam dos jogos 
Eureka no Trânsito na Escola Municipal 
Dona Antonieta Dias de Souza, com a 
participação do sargento Gilberto Morais. 
Blitze do Movimento Maio Amarelo serão 
realizadas no dia 15, às 9h, no Vila da 
Serra, com a presença do Grupo Marias 
Bonitas; e na Praça Bernardino de Lima, 
no dia 21, às 14h, com a participação de 
estudantes.

Faixas com os dizeres “No trânsito, o 
sentido é a vida #meouça” também serão 
instaladas em várias unidades municipais 
de ensino e em pontos estratégicos. Neste 
ano, o movimento pede para os condutores 
ouvirem o que as crianças dizem.

SEGURANÇA

no trânsito, o sEntido é a Vida

criado pelo observatório nacional de Segurança viária em 2014, o maio amarelo é um movimento internacional 
de conscientização que busca a redução de acidentes e um trânsito seguro para todos em qualquer situação. 
Ele estimula a participação de organizações, empresas, instituições, entidades, poder público e população e 
conclama cada um para fazer a sua parte. cerca de 30 países em todo o mundo já aderiram à causa.
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Equipamentos têm tecnologia mais avançada e permite uma comunicação com menos ruídos

A fim de garantir a melhoria 
contínua das condições de 
trabalho da Guarda Civil Municipal 
(GCM), a Prefeitura viabilizou a 
aquisição de um novo sistema de 
radiocomunicação. Para a devida 
utilização do recurso, os integrantes 
da corporação foram divididos em 
duas turmas e participaram de um 
treinamento.

Com tecnologia mais avançada, 
os novos equipamentos permitem 
uma comunicação integrada e 
com menos ruídos, além de gravar 
e rastrear trajetos executados 
ao longo da jornada. Por meio 
do sistema, também é possível 
localizar os aparelhos em caso de 
perda, acidentes e até mesmo se 
estiverem desligados.

As ações da Prefeitura não 
param por aí. Em breve, os guardas 
da GCM receberão novos coletes 
balísticos para a proteção contra o 
uso de arma de fogo.

gCm Conta Com noVo sistEma 
dE radioComuniCação

Treinamentos foram realizados no auditório da Associação Comercial de Nova Lima
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HABITAÇÃO

PrEFEitura alErta a PoPulação 
Para golPEs Em VEnda dE imóVEis

Governo atua na fiscalização permanente do território nova-limense para 
coibir a implantação de loteamentos irregulares

O cidadão interessado em adquirir um 
imóvel deve redobrar a atenção para não ser 
a próxima vítima. É que têm sido recorrentes 
os casos de golpes de vendas de imóveis 
em áreas pertencentes ao município ou a 
terceiros. Alguns criminosos que se passam 
por empreendedores chegam a oferecer, 
inclusive, o “Kit Invasão”, composto por 
tijolos, areia e cimento.

Determinada a desmantelar essas 
ações, a Prefeitura realiza fiscalizações 
conjuntas e constantes com a participação 
de diversos setores da Administração 
Municipal e o respaldo da Guarda Civil 
Municipal.

Conforme o artigo 50 da Lei 6.766/1979, 
o parcelamento irregular do solo urbano é 
crime e prevê multas aos responsáveis. Já 
há, também, ação do Ministério Público 
contra esse tipo de crime praticado na 
cidade.

Por isso, na hora de comprar um imóvel, 
todo cuidado é pouco. O sonho da casa 
própria pode virar um grande pesadelo, 
com o prejuízo causado pela perda de anos 
de economia.

Imóveis têm sido vendidos sem aprovação, em 
locais que não possuem qualquer infraestrutura e, 
em muitos casos, sequer têm zoneamento urbano 

- desconfie de preços muito abaixo do praticado no mercado
- verifique se o vendedor é realmente o proprietário do imóvel por 
meio da análise da matrícula do registro de imóveis
- levante as certidões dos proprietários para identificar a saúde 
financeira do vendedor
- confira se o imóvel possui dívida de multas, iPtu ou ir
- em caso de dúvidas, procure o cartório de registro de imóveis 
(3542-0799) ou as secretarias municipais de Habitação e 
desenvolvimento urbano (3542-5774) e de Planejamento e Gestão 
(3541-4387)

fique 
atento ao 

Procurar um 
imóvel Para 

comPrar:
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antiga PEnsão rEtiro abrigará 
a sECrEtaria muniCiPal dE EduCação

Em breve, a Secretaria Municipal 
de Educação terá uma nova sede. A 
Prefeitura adquiriu a “Pensão Retiro”, 
da AngloGold Ashanti.  O prédio 
abrigará a sede administrativa da 
Secretaria Municipal de Educação e 
a Biblioteca do Educador; o imóvel 
também tem espaço para reuniões 
dos profissionais e docentes, bem 
como para a realização de cursos. 

Durante cerimônia realizada 
no dia 17 de abril, a Prefeitura e a 
empresa assinaram escritura de 
desapropriação amigável do imóvel 
onde historicamente funcionou a 
Pensão Retiro, escritório e hospedaria 
da empresa para visitantes e ingleses 
que vinham trabalhar na Mina da 
Morro Velho. 

Localizada na Rua Dr. José Ribeiro 
da Fonseca, nº 71, Centro (em frente ao 
Bicame), a antiga Pensão Retiro conta 
com dez cômodos e foi construída 
no início do século XX por George 
Chalmers, à época superintendente da 
Saint John Del Rey Mining Company 
(atual AngloGold Ashanti).

EDUCAÇÃO

Imóvel foi construído no início do século XX e faz parte da história de Nova Lima

Construção antiga, a Pensão Retiro agora dará lugar à Secretaria Municipal de Educação; 
solenidade de assinatura da escritura de desaproprieção do imóvel foi realizada no último dia 17

      No passado, esse imóvel  
       serviu como pousada para  
       visitantes e ingleses e foi 
utilizado também para a realização 
de cursos de treinamentos para 
funcionários. E agora será a sede 
da Secretaria de Educação. Tudo foi 
tratado com todo o cuidado, pensando 
na relevância para a cidade e no seu 
valor histórico e sustentável”

       Me sinto orgulhoso em saber  
       que trabalhei nessa casa e         
       agora conseguimos adquiri-la 
para a Prefeitura. Com esse imóvel 
tão importante para a história 
de nossa cidade, contribuímos 
não somente para a preservação 
desse patrimônio, como também 
reduziremos drasticamente o valor 
que pagamos em aluguéis”

Camilo de Lelis Farace, 
presidente da AngloGold Ashanti 
Brasil

Vitor penido, 
prefeito de Nova Lima
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TURISMO

Festa fechou com chave de ouro a programação do Saint George’s Day

sEgunda Edição da FEira 
gastronômiCa do imigrantE Foi um suCEsso

Reunindo centenas de pessoas, a Feira 
Gastronômica do Imigrante alegrou Nova Lima 
no dia 28 de abril. A festa aconteceu no espaço 
de caminhada do Bairro Matadouro e trouxe 
comidas típicas de diversas nacionalidades 
produzidas pelas famílias que fizeram parte da 
formação de Nova Lima, cervejas artesanais, 
espaço kids, além das bandas: Lurex Queen 
Tribute, Bruno Lopes e Edian Araújo.

A Feira Gastronômica fechou com chave 
de ouro as ações realizadas em celebração do 
Saint George’s Day – o dia do imigrante. Com o 
objetivo de relembrar as raízes nova-limenses e 
honrar o legado deixado pelos ingleses, italianos, 
africanos, árabes, portugueses, espanhóis que 
construíram a história da cidade, o dia também 
representa uma homenagem ao inglês George 
Chalmers, presidente da Mineração Morro 
Velho por 40 anos, que trouxe desenvolvimento 
e inovação para Nova Lima. Além da Feira, o 
Dia do Imigrante foi festejado com ações em 
bares e restaurantes, edição especial da Feira 
Experimente, jogo de rugby e passeio pela rota 
cultural inglesa.

Eu gosto dessa festa porque resgata 
a cultura da nossa cidade, valoriza o 
turismo, e eu adoro tudo que me faz 
lembrar a minha infância e da história de 
Nova Lima”

Esses movimentos turísticos são muito 
importantes, porque através dessa convivência 
é que pessoas de fora também podem conhecer 
Nova Lima e vir sempre. A Prefeitura está de 
parabéns”

Essa feira é importante pra valorizar 
famílias dos imigrantes, para termos 
orgulho dos nossos antepassados. Achei 
muito legal a festa, a estrutura e a comida 
diferenciada”

Adriane teixeira,
moradora do Cristais

Marilea Dieguez protzner peixoto,
moradora do Retiro

Alice Avelino,
moradora do Chácara dos Cristais
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ESPORTE

taça CidadE dE noVa lima Entra na rEta Final

CamPEonato dE Jiu-Jitsu 
rEúnE mais dE 300 PartiCiPantEs

O público que gosta e acompanha 
o futebol amador tem compromisso 
marcado neste domingo (05/05), 
quando serão conhecidos os finalistas 
da Taça Cidade de Nova Lima 2019, 
no Estádio Municipal Castor Cifuentes: 
Montanhês e Bola de Fogo disputam 
uma vaga na decisão; na outra partida, 
se enfrentam Palmerinhas e Aliados.

Ambas as partidas serão realizadas 
com entrada franca. A grande final será 
disputada no dia 11 de maio (sábado), 
às 19h30, também no Alçapão do 
Bonfim.

Logo em sua primeira edição, 
a Taça Cidade de Nova Lima reuniu 
21 equipes de diversas regiões do 
município. Com apoio técnico da Liga 
Municipal de Desportos, a Prefeitura 
realiza a competição para fomentar o 
esporte e incentivar a participação de 
atletas locais.

A primeira edição do Campeonato 
Nova-limense de Jiu-Jitsu foi um 
verdadeiro sucesso. Com sete equipes do 
município e de cidades vizinhas, como Belo 
Horizonte e Caeté, a competição reuniu 
308 participantes, no Poliesportivo do José 
de Almeida, no mês passado.

Crianças e adolescentes, de ambos 
os sexos, com idade entre 4 e 17 anos, 
disputaram o campeonato. Os jovens que se 
destacaram nas mais diversas categorias 
foram premiados com medalhas e as 
equipes melhores colocadas na competição 
também receberam troféus.

O Campeonato Nova-limense de Jiu-
Jitsu foi realizado pelo Governo Municipal 
e a participação foi gratuita. A competição 
integra uma série de iniciativas da 
Prefeitura que visam estimular a 
diversificação da prática esportiva na 
cidade.

Alçapão do Bonfim recebe dois jogos neste domingo para conhecer equipes que vão disputar a decisão

Competição integra uma série de iniciativas que buscam diversificar a prática esportiva em Nova Lima

Jogadores e comissão técnica do Montanhês festejam classificação; disputada 
pela primeira vez, competição reuniu 21 equipes de várias regiões da cidade

Jiu-Jitsu é uma das modalidades esportivas oferecidas pela 
Administração Municipal no Esporte na Comunidade

taça cidade de 
nova lima 2019

claSSificação 
Por equiPeS:

    Comecei a fazer as aulas     
    em 2017 e voltei agora em 
2019.  Foi divertido lutar no 
Campeonato de Jiu-Jitsu.”

    Gostei muito de ter  
    participado do 
campeonato. Foi a minha 
primeira vez e já ganhei uma 
medalha”

pedro Henrique torres Vieira, 
aluno do Esporte na 
Comunidade  

Ana Clara Veloso dos Santos, 
aluna do Esporte na 
Comunidade

SemifinaiS 
dominGo (05/05), 
Estádio Municipal 
Castor Cifuentes:

• 10h30 - Bola de Fogo 
(campeão da regional 
noroeste) x montanhês 
(campeão da regional 
centro 2)

• 15h - aliados (campeão 
da regional nordeste) x 
Palmerinhas (campeão da 
regional centro 1)

final 
SÁbado (11/05), às 19h30, 
Estádio Municipal 
Castor Cifuentes

1º lugar: Gracie 
barra-chácara dos 
cristais (nova lima)  
334 pontos

2º lugar: afr (belo 
Horizonte) 
162 pontos

3º lugar: Leão 
dourado (belo 
Horizonte) 
75 pontos

4º lugar: Mão de 
Pá (belo Horizonte)  
69 pontos

5º lugar: Andrade 
onegai (belo 
Horizonte) 
49 pontos
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SAÚDE

Ação de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, 
zika vírus e chikungunya ocorrerá de 6 a 11 de maio, em toda a cidade

PrEFEitura rEaliza PrimEira 
Edição do bota-Fora do aEdEs Em 2019

De 6 a 11 de maio, o Governo Municipal realiza a 
primeira das três edições do Bota-Fora do Aedes previstas 
para 2019. Os caminhões percorrerão, de segunda a 
sábado, das 9h às 15h, todos os bairros da cidade para 
recolher materiais que acumulam e servem de criadouros 
do Aedes, mosquito transmissor da dengue, febre 
amarela, zika vírus e chikungunya. No Jardim Canadá, a 
ação ocorrerá durante os seis dias de programação.

O combate à proliferação do mosquito é dever de 
todos e a população também precisar fazer a sua parte e 
colaborar. É importante que os nova-limenses coloquem 
pneus, garrafas e demais objetos na porta de casa nos 
dias e horários estabelecidos, para evitar transtornos. 
Os moradores também podem contribuir no combate ao 
Aedes não deixando água parada em pratos de plantas 
e denunciando lotes vagos com focos do mosquito na 
Divisão de Zoonoses: 3541-4427.

Outras ações
Além da organização periódica do bota-fora, o 

Governo Municipal realiza visitas domiciliares para 
retirada dos criadouros e aplicação de larvicidas, ações 
educativas nos bairros, aplicação de veneno nos locais de 
casos confirmados da doença, monitoramento de pontos 
estratégicos e o levantamento e acompanhamento dos 
casos.
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