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Prefeitura cria programa na área esportiva para oferecer 16 atividades 
gratuitas a crianças, adolescentes, adultos e idosos em todas as regiões 
de Nova Lima; interessados ainda podem se cadastrar

Guilherme Augusto 
Gomes Braga, Lívia 

Teixeira Custódio, Cauã 
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Fernando Campos Silva 
e o professor Roberto 
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CIDADE EM 
MOVIMENTO

Todos sabemos a importância do 
esporte na vida das pessoas e seus 
inúmeros benefícios tanto para a 
saúde quanto para a formação dos 
cidadãos. Ciente disso, criamos o 
programa Movimento, que receberá um 
grande investimento da Administração 
Municipal – o que não ocorria há anos 
em Nova Lima. 

Nossa expectativa é a melhor 
possível, com previsão inicial de 
900 nova-limenses atendidos, desde 
crianças e jovens, até adultos e idosos. 
E opções não faltam para resgatarmos 
a nossa vocação e tradição no esporte: 
Academia ao Ar Livre, Basquete, 
Capoeira, Dança, Futebol de Campo, 
Futsal, Handebol, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, 
Muay Thai, Natação, Taekwondo, Tai Chi 
Chuan, Voleibol e Xadrez.

DESENvoLvimENto SoCiALEDitoRiAL

Com início neste mês, as aulas 
serão oferecidas em pontos estratégicos 
do município, para que cidadãos de 
localidades não atendidas por alguma 
modalidade tenham a opção de se 
deslocar até o espaço escolhido. E o 
melhor: tudo acompanhado de perto 
por profissionais capacitados.

vale dizer que todo esse 
investimento só foi possível graças 
à série de esforços que fizemos para 
reorganizar a máquina administrativa, 
com o devido equilíbrio das contas 
públicas. É justamente essa mudança 
de cenário que permite avançarmos, 
ampliando a oferta de serviços à 
população em diversas áreas, inclusive 
no esporte. Com responsabilidade 
e critério, nosso trabalho continua, 
construindo a cidade que a gente quer.

vitor peniDo,
PREFEito

A mudAnçA de cenário 
permite AvAnçArmos, 
AmpliAndo A ofertA de 
serviços à populAção 
em diversAs áreAs, 
inclusive no esporte

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

NOVOs INTEgRANTEs 
DO CONsELhO MUNICIPAL 

DE POLíTICAs sObRE DROgAs 
sãO EMPOssADOs

No dia 20 de maio, foi realizada a cerimônia de 
posse dos novos integrantes do Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas de Nova Lima (Comad). O 
evento ocorreu no auditório da Associação Comercial e 
Empresarial e contou com a presença de autoridades.

O Conselho possui constituição paritária, ou seja, 
metade de seus componentes representa a sociedade 
civil e a outra metade o poder público. Ao todo, foram 
empossados dez conselheiros titulares e dez suplentes 
para o período entre 2019 e 2021.

O Comad é um órgão deliberativo, responsável 
pela elaboração, articulação, acompanhamento e 
fiscalização da política sobre drogas, em âmbito 
municipal. Cabe a ele realizar ações pautadas pela 
política nacional sobre álcool e outras drogas, 
promovendo a intersetorialidade entre as políticas 
públicas setoriais e demais áreas afins.

Dez conselheiros titulares e dez suplentes foram 
empossados para o período entre 2019 e 2021

Nova Lima pode orgulhar-se em ter um 
Conselho de Política sobre Drogas focado 
no usuário. Nossa equipe é constituída por 
excelentes profissionais de áreas diversas. 
A nossa expectativa é a oportunidade 
de construirmos uma prática pluralista, 
construtivista e democrática”

argemira araújo de sá espósito, 
presidente do Comad Nova Lima
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Para fechar as comemorações do 
mês das mães, a Prefeitura promoveu, 
no dia 29 de maio, uma emocionante 
homenagem a seis mulheres, agraciadas 
com a condecoração Mulher Mãe Nova-
limense. O evento foi realizado na sede 
da Associação Comercial e Empresarial, 
e os convidados puderam desfrutar 
da boa música instrumental de Nicole 
Gonçalves Faria e de um coquetel festivo.

Ana Regina Nonato, Kathrein 
Lorraine, Cláudia Elisa Peixoto, Cristiane 
Patrocínio Assis, Maria Alves e Denise 
Aparecida Tavares foram agraciadas, 
pelo poder público municipal, por seus 
exemplos de luta e desprendimento, 
tanto no papel materno, quanto de 
militantes em causas fundamentais 
para os avanços da sociedade como os 
direitos das pessoas com deficiência, 
diversidade sexual, igualdade racial, 
direitos da juventude, política sobre 
drogas e direitos da pessoa idosa. 

Durante todo o mês de maio, 
diversas atividades ligadas ao tema 
movimentaram a cidade, como a Sexta 
na Feira Especial, a Feira das Mães, o 
Projeto Tecer a Vida, a apresentação da 
Banda da Polícia Militar, dentre outras 
atrações. Para fechar as comemorações, 
foi realizado um show do cantor Sidney 
Magal na Praça Bernardino de Lima, no 
dia 31.

Para construir uma sociedade mais 
justa e com respeito às diferenças, a 
Administração Municipal acaba de 
criar as coordenadorias de Políticas 
para a Criança e o Adolescente e de 
Políticas Sobre Drogas, contemplando 
temáticas substanciais para o cidadão 
nova-limense.

Essas duas novas coordenadorias 
reforçam a atuação do município na 
defesa da igualdade de direitos para 
as minorias, como já ocorria com 

relação a Diversidade Sexual, Direitos 
da Pessoa com Deficiência, Igualdade 
Racial, Mulheres e Juventude.

Por meio delas, a Prefeitura atua 
na construção e no desenvolvimento 
das políticas temáticas específicas 
e dialogam com os conselhos para 
tratar das pautas pertinentes. Elas 
promovem debates, rodas de conversa, 
exposições, apresentações e diversas 
outras iniciativas para fortalecer os 
mais diferentes públicos de Nova Lima. 

Seis mães foram homenageadas 
no evento realizado em 29 de maio

departamento de 
direitos da cidadania
Rua Professor Juvenal de 
Souza costa, 34 • bairro 
olaria • telefones: 
3541-7414 / 3541-1300 

como o cidadão Pode aceSSar aS 
coordenadoriaS

POR MAIs CIDADANIA
nova lima passa a ter sete coordenadorias focadas na garantia de direitos das minorias

MãE MULhER NOVA-LIMENsE ENTREgA hOMENAgENs
evento valoriza o papel materno na sociedade contemporânea e destaca mulheres que dão exemplo social

conheça aS homenageadaS com o título mulher mãe nova-limenSe 
e Saiba quaiS São aS cauSaS SociaiS que cada uma delaS rePreSenta

centro de 
referência da mulher 
Rua Dr. Antônio Fonseca 
Júnior, 88 
Bairro Rosário
telefone: 3542-5918 

ANA REGiNA SANtOS 
Mãe igualdade Racial

DENiSE MORAiS 
Mãe Política sobre Drogas

KAthREiN LORRAiNE C. CRuzELiNO 
Mãe Juventude

MARiA ALVES 
Mãe Pessoa idosa

CLáuDiA ELiSA DE tOLENtiNO 
Mãe Pessoa com Deficiência

CRiStiANE DE AquiNO 
Mãe Diversidade Sexual
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Concentração, foco, orga-
nização e controle emocional são 
alguns dos benefícios da ioga. 
Desde maio, a prática é ofertada 
a 57 alunos da Escola Municipal 
Cristiano Machado, matriculados 
no 4º e 5º ano no programa 
Escola em Tempo Integral. E 
os resultados têm sido visíveis: 
as crianças participantes já 
demonstram melhor controle da 
ansiedade.

Respiração, meditação e 
exercício são os três pilares da 
ioga, técnica milenar ligada às 
antigas civilizações indianas, que 
busca integrar corpo e mente 
a partir do aprimoramento da 
consciência. No contexto escolar, 
a prática recebe adaptações 
lúdicas que compõem o universo 
da criança, como posições 
alusivas a animais e a outros 
elementos da natureza.

Durante as aulas, são 
abordadas questões emocionais 
que auxiliam os alunos na 
resolução de conflitos e no 
aumento da autoconfiança. 
Também são trabalhados aspectos 
como a consciência corporal, 
a respiração e o relaxamento, 
tornando o desenvolvimento 
infantil mais saudável.

EDUCAÇÃo

AULAs DE IOgA MELhORAM DEsEMPENhO EsCOLAR
estudantes da rede municipal fazem atividade no programa escola em tempo integral

Atividades são ministradas no período 
da tarde, todas as quintas-feiras

A ioga está me ajudando 
a ficar mais relaxado. 
Eu aprendo aqui na 
escola e, quando chego 
em casa, ensino para a 
minha irmã Júlia, 
de 7 anos. Já ensinei a 
ela as posições que mais 
gostei: a da semente, da 
criança e da joaninha” 

Antes de começarem as aulas 
eu nem sabia o que era ioga. 
Agora é a minha atividade 
preferida. Até consertou 
minha postura. Estou 
amando! Gosto de tudo o que 
a professora trabalha com 
a gente, principalmente do 
relaxamento no final da aula. 
Eu fico calminha, calminha”

samuel Lacerda dos 
santos, de 9 anos, 
matriculado no 4º ano

sophia Lopes Ferreira, 
de 8 anos, estudante 
do 4º ano
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sEMPRE há TEMPO PARA APRENDER
eJA representa oportunidade de alfabetização ou retomada dos estudos para jovens e adultos

Tirar a carteira de motorista, aprender a ler, 
dar exemplo aos netos e filhos, conseguir novos 
e melhores postos de trabalho. São diversas 
as motivações que levam pessoas pessoas a 
voltarem para a sala de aula. De acordo com os 
números do IBGE, Nova Lima possui cerca de 
duas mil pessoas acima de 15 anos de idade 
que não sabem ler nem escrever. Para quem 
decide mudar essa realidade, a Prefeitura 
oferece a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
na Escola Municipal José Brasil Dias.

Atualmente, cerca de 50 estudantes, 
de 25 a 72 anos, encaram o desafio do 
aprendizado, vencendo as próprias barreiras 
e os preconceitos sociais.  As aulas são 
ministradas no horário noturno, das 18h às 
22h30, já que boa parte dos alunos trabalha 
durante o dia.

AlimentAção e trAnsporte
Para garantir o direito à escolarização, 

o vale-transporte é ofertado aos alunos que se 
enquadram nos critérios municipais. Também 
são servidas duas refeições completas e 
balanceadas, sendo o lanche, na hora da 
chegada e o jantar, durante o intervalo. Os 
alunos recebem também o acompanhamento 
de uma nutricionista, o que garante a 
segurança alimentar e nutricional das pessoas 
com restrições alimentares ou com doenças 
crônicas como diabete e hipertensão. Além 
disso, os estudantes da EJA receberam também 
os novos uniformes escolares neste mês.

Embora a Rede Municipal 
tenha ofertado vagas na 
EJA, a procura ainda é baixa. 
O cadastro pode ser realizado 
na sede da Secretaria 
municipal de educação - na 
rua do resende, 80, centro- 

até o dia 28 de junho. 
Os interessados devem levar 
os documentos pessoais, 
comprovante de residência 
e histórico ou declaração 
escolar para quem já passou 
pela sala de aula.

há vagaS

tive de escolher o trabalho no lugar 
dos estudos para poder pagar as 
contas. Neste ano, voltei a estudar e 
isso me faz bem, abre a minha mente. 
Sou uma pessoa simples do nordeste e 
sempre tive o sonho de poder usar um 
uniforme, pois antigamente não podia 
ter isso. Ainda mais que ele é verde, 
que representa esperança e futuro. 
Hoje em dia estou muito feliz! Existem 
muitas oportunidades na vida, resta 
a gente saber aproveitá-las. Se você 
não correr atrás do que quer, você não 
chegará lá”

Cleonice Margarida Gomes Boia, 
Moradora do Bairro Galo

Jovens e Adultos voltaram às salas 
de aula em Nova Lima
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Mais uma vez, Nova Lima aderiu ao 
“Movimento Maio Amarelo: atenção pela 
vida”, criado pelo Observatório Nacional 
de Segurança Viária e que busca a 
redução de acidentes e um trânsito 
seguro. Durante todo o mês, foram 
realizadas blitze educativas na Praça 
Bernardino de Lima, região noroeste, 
no Bairro Vila da Serra e em outros 
pontos da cidade.

Faixas com os dizeres “No trânsito, o 
sentido é a vida #meouça” também foram 
instaladas em unidades de ensino e locais 
estratégicos. Nesta edição, o movimento 
chamou a atenção dos condutores para 
ouvirem o que as crianças dizem.

As ações contaram com a participação 
de estudantes e guardas civis municipais. 

SEGURANÇA

MOVIMENTO MAIO AMARELO 
ALERTA NOVA-LIMENsEs

foram realizadas blitze educativas e atividades com estudantes

Polícia militar de nova lima recebe viaturas: 
A 1a  Cia independente PM de Nova Lima recebeu duas 
novas viaturas por meio de emenda parlamentar para 
somar às ações de combate à criminalidade que a 
PM e a Prefeitura realizam na cidade. A solenidade 
de entrega, ocorrida no dia 28 de maio, na sede da 

companhia, contou com as presenças do prefeito Vitor 
Penido, do comandante Pm de nova lima tenente-
coronel Geisel, do deputado estadual José Guilherme, 
do parlamentar Wellington Aguilar (representando o 
deputado federal Marcelo Aro), autor da emenda, o 
vereador Wesley de Jesus e demais autoridades locais.  
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DESENvoLvimENto, tRABALHo E RENDA

OFICINAs gRATUITAs 
NA sEMANA NACIONAL DO MEI

A Prefeitura implantou o Comprar Bem com o objetivo 
de fortalecer a economia no município e fazer valer Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa: a Lei Complementar 
123/2006, que institui um tratamento simplificado, 
diferenciado e favorecido para as médias e pequenas 
empresas. O papel do poder público municipal é promover 
um ambiente favorável para fortalecer a economia e 
fomentar a competitividade dos pequenos negócios.

Nessa linha, o Governo Municipal realiza palestras, 
campanhas e distribui cartilhas sobre como vender para 
a Prefeitura. Desde a sua implantação, em 2017, já foi 
alcançada a soma de R$ 50 milhões em compras nas 
empresas da cidade de várias naturezas, como lazer, 
alimentação, construção civil, dentre outras. Desde então, 
houve uma ascensão considerável dos valores comprados 
no município pela Prefeitura se comparada com o ano de 
2016, quando não existia o programa.

O bom desempenho de qualquer empreendedor 
depende de qualificação para uma boa gestão 
dos negócios e de pessoal. Para ajudar os 
Microempreendedores Individuais a enfrentarem 
esse desafio, a Prefeitura buscou parceria com o 
Sebrae para capacitá-los na semana dedicada aos 
MEIs.

Nos dias 21 e 23, ocorreram as oficinas “Como 
controlar o fluxo de caixa”, direcionada para melhorar 
a organização das finanças e controlar os custos, e 
“Mídias sociais”, para auxiliar o microempresário a 
se familiarizar com as redes sociais e aumentar o 
faturamento por meio de vendas online.

A Semana do MEI é um evento promovido 
pelo Sebrae, simultaneamente em todo o país, de 
20 a 24 de maio, com o objetivo de incentivar a 
formalização de microempreendedores, bem como 
melhorar a gestão do negócio.

 

banco de talentoS
Compareça à rua chalmers,
nº 88, centro ou à rua Kenon, 
nº 95, Jardim Canadá, com 
carteira de trabalho, documento de 
identidade, CPF e comprovante de 
endereço.  

técnico em enfermagem (cód.1606)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter curso técnico em enfermagem 
com especialização em enfermagem do 
trabalho; conhecimento sobre Pacote Office 
e Carteira de habilitação (categoria B). 
atividades: atendimento a funcionários, 
ministrar treinamentos e conduzir projetos da 
área da medicina ocupacional. benefícios: 
transporte, alimentação na empresa, cesta 
básica, assistências médica e odontológica 
(coparticipação) extensiva aos dependentes 
legais. horário de trabalho: horário 
administrativo, com disponibilidade para 
trabalhar aos sábados (escala). Salário: 
R$ 2.900,00.           

nutricioniSta (cód. 1607)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino superior completo 
em Nutrição. atividades: nutricionista 
de produção; gerenciar e acompanhar a 
produção (cozinha industrial) de 400 refeições 
transportadas diariamente benefícios: 
vale-transporte e cesta básica. horário de 
trabalho: de segunda a sexta, das 7h às 17h. 
Salário: R$ 1.600,00.

Soldador (cód.1623)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
ensino médio completo e curso de soldador, 
experiência anterior na função e conhecer 
as técnicas de soldas e o processo miG/
MAG. atividades: efetuar trabalhos de solda 
em geral, oxicorte, trabalhos com lixadeira, 
esmerilhadeira, escova de aço e picador. 
benefícios: cesta básica, assistência médica, 
vale-refeição e vale-transporte. horário de 
trabalho: de segunda a quinta, das 7h às 
17h, e às sextas, das 7h às 16h. Salário: 
r$ 1.622,40.

conStrução civil

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
experiência mínima de 6 meses em carteira.

cadastro: até 03/06/19, às 10h horas, na 
Secretaria de Desenvolvimento, trabalho 
e renda: centro - rua chalmers nº 88 e 
Jardim canadá - rua Kenon, nº 95.

documentos necessários: Carteira de 
trabalho, Carteira de identidade, CPF e 
comprovante de endereço.

vagas: Ajudante, Almoxarife i, Armador, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de 
topografia, Auxiliar técnico i, Carpinteiro, 
Desenhista Cadista, Eletricista Força e 
controle, eletricista montador, encana-
dor i,  Encarregado Civil i, Encarregado de 
Andaime i, Encarregado de Elétrica i, 
Encarregado de Montagem i, Maçariqueiro, 
Mecânico Ajustador, Mecânico Montador, 
Montador de Andaime, Motorista de 
Veículos Leves, Operador de Equipamentos 
Móveis, Pedreiro, Servente, Soldador Raio X, 
Soldador tiG e topógrafo

os cadastros poderão ser feitos até 
3 de junho. 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 

Para as bandas de Nova 
Lima é importante vender 
shows para a Prefeitura, pois 
isso ajuda na valorização e 
divulgação dos trabalhos para 
a continuidade de interação 
com a população. Além disso, 
contribui para a circulação 
de dinheiro no próprio 
município”

Eu fiz o curso de vendas, 
depois fiz de Salgadeira 
e agora estou fazendo o 
de operadora de Caixa. 
Eu aprendi muita coisa, 
vale a pena. As pessoas 
precisam fazer esses cursos. 
Recomendo”

emanuel Barbosa, 
músico

Mara rúbia Meireles, 
aluna da oficina Como 
controlar o fluxo de caixa

Devido ao sucesso das ações em orientar e estimular 
a participação dos empreendedores locais nessas compras, 
o Comprar Bem foi reconhecido pelo Sebrae Minas como o 
melhor programa de compras municipais em Minas Gerais no 
ano de 2018 e concorrerá ao prêmio Prefeito Empreendedor 
Nacional no próximo mês.
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COMPRAR bEM ATINgE 
A MARCA DE R$ 50 MILhõEs

Ações de incentivo ao empreendedor local impulsionaram vendas para a prefeitura
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O Governo Municipal investe 
na revitalização completa de 
quadras e ginásios poliesportivos 
de Nova Lima. Os serviços já 
estão em execução no ginásio 
do Bairro Cariocas e nas quadras 
poliesportivas do Cruzeiro, 
Matadouro e Vila Madeira. No 
total, 19 espaços receberão as 
intervenções de melhorias.

Dentre os serviços de 
revitalização, estão a troca e o 
reparo de alambrados, traves 
e redes, além da pintura geral. 
A manutenção e revisão da 
parte elétrica, assim como a 
reforma de vestiários, também 
são executadas nos espaços onde 
houver necessidade.

Os trabalhos se estenderão 
ao longo dos próximos meses. 
Após a conclusão dos serviços nos 
ginásios e quadras poliesportivas, 
a Prefeitura investirá na 
revitalização dos campos de 
futebol da cidade.

ESPoRtE

gOVERNO REVITALIzA gINásIOs 
E qUADRAs POLIEsPORTIVAs

no total, 19 espaços receberão os serviços ao longo dos próximos meses

Quadra poliesportiva do Cruzeiro

Cariocas matadouro
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PREFEITURA IMPLANTA PROgRAMA MOVIMENTO
com modAlidAdes pArA os diversos gostos e idAdes, 

governo AmpliA A ofertA de AtividAdes esportivAs nA cidAde

As pessoas que já praticam uma 
atividade física ou aquelas que ainda 
não encontraram a melhor opção para 
deixar o sedentarismo de lado devem 
ficar atentas: vem aí o programa 
Movimento, com 16 tipos de atividades 
para todos os gostos. E o melhor: ele 
é voltado para todas as idades, desde 
criança e adolescentes, até adultos e 
idosos. As aulas terão início neste mês 
e a estimativa é de que cerca de 900 
pessoas sejam atendidas inicialmente.

Serão oferecidas: Academia ao 
Ar Livre, Basquete, Capoeira, Dança, 
Futebol de Campo, Futsal, Handebol, 
Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Muay Thai, 

Natação, Taekwondo, Tai Chi Chuan, 
Voleibol e Xadrez – tudo acompanhado 
de perto por profissionais preparados.

Todas as regiões do município 
receberão atividades de acordo com a 
demanda levantada e a disponibilidade 
de locais para as diversas práticas. 
As aulas ocorrerão em pontos 
estratégicos, para que cidadãos de 
localidades não atendidas por alguma 
modalidade tenham a opção de se 
deslocar até o espaço escolhido.

O programa também dá a 
possibilidade de formação continuada 
em diversas modalidades esportivas 
nas quais o cidadão/atleta pode 

entrar no sub-7, passar por outras 
categorias até chegar ao sub-20, com 
a expectativa de fazer parte, inclusive, 
das seleções municipais.

Cadastro
O cadastro ainda pode ser feito no 

site www.novalima.mg.gov.br. Os 
interessados podem assinalar até três 
modalidades pretendidas por ordem de 
preferência. Após a conclusão de todo 
o levantamento, as inscrições serão 
efetivadas na Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, localizada na 
Rua Melo Viana, 174, Centro. Mais 
informações: 3541-4329.

tem quatro anos que faço o basquete, 
já passei por times de Belo Horizonte 
e no ano passado, nossa escola ficou 
em 4º lugar em minas Gerais. Espero 
que mais pessoas aprendam o esporte 
porque é importante para a saúde e a 
educação do atleta”

Gosto muito de futsal e jogo 
há dois anos. vou fazer aula 
no programa da Prefeitura. 
Estou animado e espero que 
muitas crianças participem 
do programa”

Adoro natação e pretendo 
seguir fazendo as aulas 
da Prefeitura. Já até falei 
com minhas amigas para 
também fazerem porque é 
muito legal” 

Faço jiu-jitsu há três anos e 
gosto bastante do esporte. muitos 
acham que é apenas luta ou que 
é muito violento, mas não: nas 
aulas, a gente também aprende 
a ser um cidadão melhor e viver 
bem em sociedade”

Guilherme augusto Gomes Braga,
morador do Nossa Sra. de Fátima

Luan Fernando Campos silva,
morador do Nossa Sra. de Fátima

Lívia teixeira Custódio,
moradora do Cabeceiras

Cauã Felipe de assis,
morador do Rosário

• academia ao ar livre
• basquete
• capoeira
• dança
• futebol de campo
• futsal
• Handebol
• Jiu-Jitsu
• Judô
• Karatê
• muay thai
• natação
• taekwondo
• tai chi chuan
• voleibol
• Xadrez

16 modalidadeS 
oferecidaS:
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MANUTENçãO URbANA é REALIzADA DIARIAMENTE
serviços gArAntem mAis segurAnçA e bem-estAr nA cidAde

INTERVENçãO NA REDE DE EsgOTO 
DA RUA ALbERTINA LOPEs gUIMARãEs

A manutenção urbana na cidade 
é feita diariamente em espaços 
públicos. Muros de contenção de 
vias, revitalização de passeios e 
ruas, dentre vários outros serviços 
são importantes para garantir o 
direito de ir e vir do cidadão, com 
segurança. Confira algumas delas: 

• Av. José Bernardo de Barros: 
recuperação de passeios que foram 
danificados com quebra e rachaduras 
provocadas por raízes de árvores;

• Centro: construção de escadas e 
rampa de acesso na Travessa Machado 
de Assis com Bias Fortes; também foi 
instalado corrimão;

• Vila da Serra: intervenções nos 
canteiros centrais com o objetivo de 
otimizar os espaços para melhorar o 
fluxo de trânsito nos horários de pico;

• Fazenda do Benito: demolição 
do muro de contenção na Travessa 
Uberlândia, que estava cedendo, para 
construção de outro;

• Alvorada: construção de muro de 
contenção na Rua Professor Aldo 
Zanini (próximo à E.E. João Felipe da 
Rocha);

• Estrada de Rio de Peixe: serviço 
de patrolamento para melhorias da 
condição da via;

• Papa Milho: as vias do bairro passam 

Motoristas que passam pela Rua 
Albertina Lopes Guimarães devem ficar 
atentos. A via está interditada para 
manutenção na rede de esgoto sanitário. 
Formou-se um buraco no trecho da 
esquina da rua com a Avenida José 
Bernardo de Barros devido à rede mista 
(que recebe esgoto sanitário e água 
pluvial da drenagem da via) que estava 
danificada e parte da pista afundou.

Como fiCa o trânsito
A Rua Albertina Lopes Guimarães 

está completamente fechada para o 
tráfego de veículos no trecho entre a 
Avenida José Bernardo de Barros e a Rua 
Cândida Alves Maciel.

Motoristas que seguem pelo Centro, 
na Avenida José Bernardo de Barros, em 
direção aos bairros Cristais, Vila Passos 
e Vila Operária, devem subir a Rua José 

Guedes Fernandes, virar à esquerda na 
Rua Herculino Pessoa e à direita na Rua 
Mauá até a Rua Paraná. 

Motoristas que saem dos bairros 
Cristais, Vila Passos ou Vila Operária em 
direção à referida avenida podem descer 
normalmente a Rua Albertina Lopes 
Guimarães, virar à direita na Rua Cândida 
Alves Maciel, à esquerda na Rua Alberto 
Tofaneli, à direita na Rua Teófilo Gomes 
Rangel até a Avenida José Bernardo de 
Barros.

Execução dos serviços é feita de acordo com a ordem de 
chegada dos pedidos, levando em conta a urgência/emergência

oBRAS

por patrolamento para melhorias da 
condição da via;

• E.M. Emília de Lima: demolição do 
muro de contenção que faz divisa com 
imóvel vizinho para construção de outro;

• Cruzeiro: revitalização de escadaria 
na Rua Nossa Senhora do Pilar. 
Como os degraus estavam irregulares, 
foi preciso reconstruí-los; também será 
instalado corrimão;

• Cariocas: o passeio ao lado da 
quadra do bairro estava danificado 
com canaletas abertas e trincadas; 
ele foi reconstituído e agora está mais 
seguro para os pedestres.

linha vila oPerária 
 
a linha 007 - vila operária está 
subindo a Rua José Guedes Fernandes, 
à esquerda na Rua herculino Pessoa, 
à direita na Rua Mauá, à direita na 
Rua Paraná e retorna ao seu 
itinerário na Rua José de Alencar.

Antes e depois da escadaria 
da Rua Nossa Senhora do Pilar 

(Bairro Cruzeiro) travessa machado de Assis (Centro)

E.m. Emília de Lima

Av. José Bernardo de Barros
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O processo de regularização 
fundiária de Santa Rita deu mais 
um passo importante. No final do 
mês de maio, a Prefeitura recebeu 
todos os estudos topográficos do 
bairro executados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de 
Minas Gerais, por meio de cooperação 
técnica. Para concluir o processo, a 
Administração Municipal dará início 
ao cadastramento socioeconômico das 
famílias, que será realizado por uma 
fundação contratada.

A Regularização Fundiária 
garante o direito à moradia adequada. 
Além disso, promove a melhoria 
das condições de acesso a crédito e 
financiamento, a valorização do imóvel 
e do bairro e o aumento da qualidade 
de vida da população. No Bairro Santa 
Rita, aproximadamente 500 famílias 
serão contempladas com o título.

A limpeza das vias públicas segue 
diariamente, com a capina e varrição. A cada 
quinzena, as equipes estão em uma localidade 
diferente. Nas primeiras semanas de junho, os 
serviços serão realizados nos bairros Olaria, 
Bonfim, Matadouro, Monte Castelo, Jardim 
Serrano, Vila Industrial, Honório Bicalho e na 
região central.

Além dos serviços de capina, varrição e 
recolhimento de lixo, a Prefeitura disponibiliza 
caçambas em 20 pontos fixos para o descarte 
de restos de materiais de construção e de 
imóveis; todas são trocadas duas vezes por 
semana. É importante ressaltar que é proibido 
o descarte de terra, lixo verde (restos de podas) 
ou doméstico nessas caçambas.

REgULARIzAçãO FUNDIáRIA DE sANTA RITA AVANçA
com a conclusão do levantamento topográfico da região, 

prefeitura dará início ao cadastramento socioeconômico das famílias

sERVIçO DE LIMPEzA URbANA: 
CIDADE MAIs AgRADáVEL

HABitAÇÃo

Limpeza pública no Bairro Cruzeiro; serviço é feito diariamente 
na cidade, colabore, não jogue lixo nas ruas

Cooperação técnica entre Prefeitura e governo estadual 
foi firmada no ano passado para regularização do bairro

locaiS com 
caçamba fixa:
 
• Honório bicalho (perto da entrada da 
AngloGold Ashanti e na Praça da Estação)

• vila industrial (em frente à associação 
dos Catadores de Papel e Materiais 
Recicláveis – Ascap)

• cemitérios Parque e rosário

• e.e. João felipe da rocha

• Poliesportivo do cristais

• mG-030, próximo ao Supermercados bH

• cemitério de Santa rita

• espaço cultural

• campo do montanhês (cabeceiras)

• cariocas

• cascalho (ao lado do Ginásio do olaria e na 
Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones)

• cruzeiro (próximo à rua turmalina)

• vila São luiz (próximo à e.m. José 
Brasil Dias)

• bela fama (rio Solimões)

• cabeceiras (rua Joaquim roberto de Souza)

oBRAS
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A Prefeitura realizou, no dia 
25 de maio, um City Tour pela 
região nordeste do município. O 
passeio, que é gratuito e aberto 
a toda a população, possibilitou 
a visita à Igreja de Santa Rita, 
Estrada Real, ao Santuário Bom 
Jesus de Matosinhos, Rio das 
Velhas e Bonserá.

A iniciativa visa fomentar 
o turismo local e despertar o 
interesse dos próprios moradores 
para os atrativos da cidade, além 
de sensibilizar a comunidade 
para seu patrimônio e sobre 
importância de sua utilização 
para fins turísticos. 

Fique atento para participar 
das outras edições do City Tour. 
Para se inscrever, é necessário 
ligar para o telefone (31) 
3581-8423 ou comparecer ao 
Turismo de Nova Lima – Praça 
Dr. Antonino Fonseca Júnior, 8, 
Centro.

tURiSmo / NoRDEStE

city tour é ATRAçãO TURísTICA EM NOVA LIMA
na última edição, participantes conheceram pontos de Honório bicalho e santa rita 

É muito importante para nós, filhos 
de Nova Lima, termos a oportunidade 
de conhecer as coisas da nossa terra 
e valorizá-la cada vez mais. Um povo 
que não tem memória, cultura ou 
história não consegue construir um 
presente melhor e um futuro saudável, 
por isso temos que valorizar onde 
nascemos e moramos. Agradeço a 
oportunidade de participar. 
Quando tiver mais city tours 
como esse, estarei participando”

João Bosco de oliveira, 
67 anos, morador de 
Belo Horizonte e nascido 
em Nova LimaFo
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mEio AmBiENtE

Para defender o patrimônio 
natural de Nova Lima, um grupamento 
especial da Guarda Civil Municipal 
Ambiental foi credenciado e passou 
a exercer plenamente a função de 
fiscalização, a partir de uma resolução 
da Prefeitura.  A equipe trabalha de 
forma ininterrupta e possui tanto o 
treinamento convencional da guarda 
municipal, quanto uma capacitação 
específica da fiscalização ambiental.

Os servidores têm pleno poder 
de polícia e podem autuar ou deter 
em casos de infrações ou crimes 
ambientais previstos pela Lei Federal 
9.605/98 e pelo Decreto 1.727/2002.  

Atualmente, os principais pontos 
de atenção da Guarda Civil Municipal 
Ambiental são o combate à ocupação 
irregular de áreas verdes, a garantia 
da segurança dos recursos hídricos e o 
combate à poluição sonora. 

A partir do mês de junho, 
entra em funcionamento o Centro 
de Educação Ambiental Municipal 
de Nova Lima, localizado na Rua 
Professor Aldo Zanini, 3.050, no 
Bairro Chácara dos Cristais. O 
espaço ficará aberto ao público 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 16h30. 
A expectativa é aumentar a 
capacidade de atendimento de 
educação ambiental que hoje é 
de 300 pessoas por mês.

Além das visitas guiadas, 
serão ofertadados oficinas 
de plantio, aproveitamento 
de resíduos, atividades 
socioambientais, jogos 
ecológicos, ecotrilhas e doação 
de mudas de árvores nativas ou 
frutíferas.

Na área externa, estarão 
canteiros de ervas medicinais, 
de hortaliças tradicionais e 
de plantas não convencionais 
– pancs, além de local para 
compostagem de resíduos e 
realização das atividades.

EFETIVIDADE NA PROTEçãO DO MEIO AMbIENTE
grupamento da guarda civil municipal Ambiental recebe credenciamento para pleno exercício da fiscalização 

CIDADE gANhA sEU PRIMEIRO 
CENTRO DE EDUCAçãO AMbIENTAL MUNICIPAL

espaço representa uma importante conquista para nova lima, que possui uma 
evidente vocação ecológica, com mais de 60% de seu território preservado

o cidadão comum também pode ser um defensor da natureza.  
Para denunciar infrações ou crimes ambientais, ligue: 3541-4376 ou 98835-1966.

Espaço ficará aberto ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30
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CULtURA / NoRoEStE

O Centro de Atividades Culturais do 
Jardim Canadá entra no clima junino por 
meio do Ceacom e realizará a IV edição da 
Fogueira de Barro. Todas as famílias da 
região estão convidadas a participar do 
evento no dia 15 de junho, a partir das 
17 horas, no quarteirão da Rua Búfalo com 
a Rua Natal. 

Os organizadores trabalham para 
promover a interação entre a comunidade 
em meio às tradições das festas juninas. Os 
participantes poderão conferir apresentações 
musicais, danças típicas e atividades 
desenvolvidas no espaço neste semestre. 

A Fogueira de Barro é o desfecho da 
oficina de modelagem de peças de argila, 
realizada no espaço.  Os participantes 
preparam essas peças para produção de 
artefatos indígenas. Todo material produzido 
será queimado na fogueira de barro.

Durante a queima, o público poderá 
conferir as apresentações de grupos de 
quadrilha, dança circular, dança cigana, 
show de sanfoneiro, barraquinhas de jogos e 
comidas típicas.

CENTRO DE ATIVIDADEs CULTURAIs DO 
JARDIM CANADá REALIzARá qUARTA EDIçãO 

DO PROJETO FOgUEIRA DE bARRO
evento é o desfecho da oficina de modelagem de peças de argila, realizada no local

Comunidade vem se apropriando cada vez mais das atividades e se 
identificando com o desenvolvimento sociocultural em suas vidas
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SAÚDE

O Governo Municipal tem trabalhado 
para melhorar a qualidade de vida da 
população com a ampliação dos serviços 
de saúde prestados. Em breve, será criada 
mais uma equipe de Saúde da Família, 
que ficará em um imóvel a ser alugado 
na região do Caic, que passará a contar 
com três equipes em dois locais. Ao todo, 
serão 25 equipes em Nova Lima – seis a 
mais do que em 2016.

Compostas por médico de família, 
enfermeiro, agentes comunitários de 
saúde (ACS), técnicos de enfermagem, 
assistente administrativo e auxiliar de 
serviços gerais, as equipes ficam em 
contato permanente com as famílias, 
desenvolvendo ações educativas e de 
assistência que visam à promoção da 
saúde, à prevenção das doenças, além 
de diagnósticos precoces, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e práticas de vigilância em 
saúde.

A equipe atua por meio de 
atendimentos individuais ou em grupo 
na UBS, no domicílio e também em 
espaços comunitários, realizando o 

Após intensa mobilização realizada 
entre 10 de abril e 31 de maio, a 
Prefeitura alcançou a meta de imunizar 
90% dos grupos prioritários na Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Gripe. 
Em Nova Lima, mais de 26 mil pessoas 
foram vacinadas, entre gestantes, 
puérperas, idosos, profissionais da 
saúde, professores, pessoas privadas 
de liberdade, funcionários do sistema 
prisional, pacientes com duas ou mais 
doenças associadas e crianças com idade 
entre 1 e 6 anos incompletos.

Para alcançar esse resultado 
expressivo na cobertura vacinal, o 
Governo Municipal realizou a imunização 
nas unidades básicas de saúde e também 
em locais estratégicos como escolas, 
hospitais e clínicas da cidade. Em 4 de 
maio, Dia D da campanha, ocorreram 
2.655 imunizações em 22 pontos de 
vacinação – 618 doses aplicadas a mais 
que em 2018.

Com o objetivo alcançado, a campanha 
não será prorrogada em Nova Lima.

NOVA EqUIPE DE sAúDE 
DA FAMíLIA NA REgIãO DO CAIC

população local passará a contar com três equipes; 8.200 pessoas já estão cadastradas

NOVA LIMA ALCANçA META DE 
VACINAçãO CONTRA A gRIPE

Aplicação de mais de 26 mil doses garante imunização de 90% dos grupos prioritários 

fique ligado!
 
Agentes comunitários de 
saúde estão realizando o 
cadastramento de áreas que 
antes eram descobertas, como 
o oswaldo barbosa Pena ii.

Em menos de 
três anos, Gestão 
Municipal amplia 
em 31,5% o 
número de equipes 
de Saúde da 
Família

acompanhamento integral da saúde de 
indivíduos, famílias e comunidade. 

Elas também realizam a busca ativa de 
gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos 
e outros. Os dados coletados e os históricos 
dos pacientes são inseridos no sistema 
de informação em saúde, mantendo os 
profissionais informados, principalmente a 
respeito daqueles em situação de risco.

Doses restantes serão disponibilizadas para o público em 
geral a partir da próxima semana; o estoque é limitado

Profissionais de saúde orientam 
quanto à utilização dos serviços 

de saúde disponíveis
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PLANEJAmENto

Mais bem-estar e saúde para 
os moradores do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima. As obras de 
drenagem pluvial e saneamento 
básico para a separação da 
captação do esgoto sanitário da 
água pluvial já iniciaram no bairro. 
Isso é importante para a saúde e 
preservação do meio ambiente, pois 
com saneamento básico o índice 

de infestação de doenças é menor. 
Além disso, será construída uma 
avenida de 600 metros de extensão, 
toda pavimentada e sinalizada, que 
ligará o bairro ao Bela Fama.

Essa é uma das mais de 50 
obras que a Prefeitura realizará 
na cidade, até 2020, com verba 
oriunda de impostos pagos pelos 
cidadãos.

ObRAs DE DRENAgEM PLUVIAL, 
sANEAMENTO E PAVIMENTAçãO sãO 

REALIzADAs NO NOssA sENhORA DE FáTIMA
essa é uma das 50 obras que a prefeitura realizará na cidade, até 2020

fique ligado 

Motoristas que descem 
a Rua Ministro Orozimbo 
Nonato com destino a 
Belo horizonte ou Alameda 
Oscar Niemeyer não podem 
mais cruzar a trincheira; 
devem seguir pela mG-030 
para fazer o retorno no 
Residencial Vila Castela. 
Já os motoristas que saem 
dos residenciais Vila Castela 
e Village 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.

intervençõeS viáriaS 
Seguem na mg-030

 
Motoristas que seguem pela 
mG-030 devem redobrar a 
atenção. As intervenções 
para as melhorias no trânsito 
na rodovia continuam no 
trevo de acesso ao Vila 
Castela e na rotatória do 
Shopping Serena Mall, 
altura do Vale do Sereno. 
houve uma desaceleração 
dos serviços por conta de 
cabos de alta tensão que 
deverão ser mudados de 
lugar. As providências já 
estão sendo tomadas junto 
à Cemig e, tão logo isso seja 
solucionado, o ritmo das 
obras voltará ao normal.

Era terrível aqui, tinha esgoto a céu 
aberto e a gente improvisava uma 
passagem para entrar nas casas. Em 
época de chuva, a lama se misturava 
com o esgoto. tenho filho com 
necessidades especiais e isso era ruim 
pra saúde dele e pra todos que moram 
aqui. Agora vai ficar excelente, vai 
acabar com ratos, baratas 
mosquitos e vai valorizar o bairro”

Marlene aparecida pereira,  
moradora do Bairro Nossa S. de Fátima

Serviços são executados no bairro
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