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Escola de Bailados abre 130 vagas 
para os cursos gratuitos de dança 
de salão e jazz
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Prefeitura investe R$ 450 mil no 
Campeonato de Futebol Amador, 
que começa no dia 28
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Governo Municipal zera fi la de espera 
por cirurgias de catarata e amplia 
serviços
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3a edição de evento na Avenida Rio Branco reuniu nova-
limenses e turistas para apreciar as apresentações musicais e 
barraquinhas de artesanato, alimentação e cervejas artesanais, 
além de outras atrações
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CORREDOR 
CULTURAL DA 
AVENIDA RIO 

BRANCO
Realizamos, no dia 21 de julho, a 3a

edição do Corredor Cultural da Avenida 
Rio Branco – Especial de Artesanato. 
Organizado com o apoio da Associação 
dos Artesãos Artes da Terra, o evento 
contou com barraquinhas de artesanato, 
alimentação, cervejas artesanais e 
apresentações musicais, além de espaço 
kids, contação de história e exposições em 
um domingo animado.

Quando idealizamos o Corredor Cul-
tural da Avenida Rio Branco, a proposta 
era potencializar nossa atração turística, 
valorizando nossos bens de valor histórico 
e artístico que revelam a identidade da 
cidade, dentre eles: Centro Cultural de 
Nova Lima, Liceu Santa Maria, Prédio da 
Antiga Biblioteca Pública, Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves e Zigue-Zague 
Pequeno. 

SEGURANÇAEDITORIAL

Além disso, estão casas estilo Art 
Déco, Casa estilo Inglês, Artes da Terra, 
Sede dos Italianos, Sede da Corporação 
Musical União Operária e a Lamparina, 
um atrativo imaterial feito pela mais 
antiga produtora e moradora da Avenida 
Rio Branco, Dona Maria Cesário. Hoje, 
o atrativo é uma grata realidade.

Mais uma vez, o resultado superou 
as expectativas: a iniciativa reuniu 
visitantes e turistas motivados pela 
oferta do potencial histórico, cultural e 
arquitetônico do centro de Nova Lima. 
Isso porque o Corredor Cultural amplia 
nossas opções de visitações turísticas, 
de fácil acesso ao público, visando à 
preservação da identidade e da história 
do município.

VITOR PENIDO,
PREFEITO

O CORREDOR CULTURAL 
AMPLIA AS OPÇÕES DE 
VISITAÇÕES TURÍSTICAS, 
DE FÁCIL ACESSO AO PÚBLICO, 
VISANDO À PRESERVAÇÃO DA 
IDENTIDADE E DA HISTÓRIA DO 
MUNICÍPIO

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 regis-
trar 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
tag.pnl.mg.gov.br

O Governo Municipal trabalha na recuperação 
das câmeras do programa Olho Vivo, instaladas 
em 16 pontos da cidade. Segundo o convênio 
fi rmado com a Polícia Militar de Minas Gerais, 
cabe à Prefeitura providenciar a revisão geral 
e as manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos.

Com o restabelecimento do serviço neste 
mês de julho, Nova Lima volta a ser monitorada 

24 horas por dia nos locais de intensa movimen-
tação. As centrais de acompanhamento dos dados 
estão situadas na sede da Primeira Companhia 
Independente de Polícia Militar, no Bairro Retiro, 
e na Torre Alta Vila, no Vila da Serra.

O sistema é essencial para auxiliar as forças 
de segurança no combate à criminalidade e na 
identifi cação das ocorrências.

CIDADE RECUPERA CÂMERAS DO OLHO 
VIVO E REFORÇA A SEGURANÇA

Nova Lima volta a ser monitorada nos pontos 
de maior movimentação
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Sistema de monitoramento traz mais segurança para comerciantes e pedestres
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SAÚDE

O Governo Municipal credenciou 
o Hospital Evangélico, localizado 
em Belo Horizonte, para realizar 
mais de 70 tipos de exames e cirur-
gias, dentre eles, a de catarata. 
Durante o mês de julho, foram 
viabilizados 100 procedimentos 
desse tipo para os nova-limenses 
que aguardavam o atendimento. No 
total, R$ 615 mil serão investidos 
pela Prefeitura nesse credencia-
mento.

Essa ação é mais um resultado 
do trabalho da Administração 
Municipal de reorganizar as contas 
públicas para viabilizar a melhoria 
e a retomada de serviços que fi ca-
ram parados em Nova Lima.

A Prefeitura trabalha também 
para viabilizar, neste segundo 
semestre, uma parceria com 
a Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Parao-

Uma oportunidade de apren-
dizagem e troca de experiências 
entre os profi ssionais da saúde e os 
responsáveis pelos cuidados diários 
dos pacientes dos programas Melhor 
em Casa, Saúde da Família e Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família (Nasf) 
nos níveis de atenção domiciliar. 
De março a julho deste ano, a 
Prefeitura ofereceu o Curso de 

Qualifi cação de Cuidadores, que 
capacitou 40 nova-limenses.

As atividades foram realizadas 
uma vez por mês, em quatro 
localidades: Cabeceiras, Cascalho, 
Honório Bicalho e Jardim Canadá. 
Os encontros foram conduzidos 
por profi ssionais de diferentes 
categorias: enfermagem, medicina, 
fi sioterapia, fonoaudiologia, psico-

PREFEITURA ZERA FILA DE ESPERA 
POR CIRURGIAS DE CATARATA E AMPLIA SERVIÇOS

Resultado foi alcançado por meio de parceria fi rmada com o Hospital Evangélico 
que terá investimento de R$ 615 mil

GOVERNO QUALIFICA 40 NOVA-LIMENSES 
NO CURSO DE CUIDADORES

Encontros foram conduzidos por profi ssionais de diferentes áreas da rede de saúde
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Fiz o curso, pois trabalho na área 
e vi como uma oportunidade 
de qualifi cação. Foi uma ótima 
oportunidade e os profi ssionais foram 
solícitos, dedicados e muito atenciosos. 
Só tenho a agradecer a todos”

Amei esse curso, ele foi ótimo. Aprendi 
muitas coisas. Eu quis fazê-lo, pois 
tenho uma experiência na área e 
gostaria de saber mais. Nova Lima 
precisa dar mais oportunidades como 
essa”

Aline Cristina Bento,
moradora do Cascalho

Vanessa Martins Pimenta,
moradora do Oswaldo Barbosa PenaÚltimo encontro do curso ocorreu no dia 20 de julho

Credenciamento do Hospital Evangélico garante atendimento 
constante e permanente das demandas oftalmológicas

peba – Icismep, a fi m de ampliar os 
serviços oftalmológicos na cidade. 
O Centro de Especialidades (Poli-
clínica Municipal) receberá um re-

forço de especialistas da área para 
acabar com a demanda reprimida de 
aproximadamente 1.000 consultas. 
A partir dos diagnósticos, os paci-

entes que necessitarem de exames 
e cirurgias serão encaminhados 
para o Hospital Evangélico.

logia, assistência social, nutrição, 
terapia ocupacional, educação física, 
farmácia e odontologia.

Diversos assuntos foram abor-
dados, dentre eles alongamento e 

atividade física para os cuidadores, 
aspectos psicossociais, cuidados 
com a pele, higiene corporal e oral, 
exercícios respiratórios, preparo e 
administração de dieta.

NOVO CONTRATO 
SERÁ ASSINADO 
PARA ACABAR 
COM A DEMANDA 
REPRIMIDA POR 
CONSULTAS 
OFTALMOLÓGICAS
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Neste segundo semestre, além da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
convencional, será ofertada em Nova 
Lima uma modalidade deste curso 
semipresencial – Ensino a Distância 
(EAD), ligada a formações profi ssio-
nais. A modalidade terá parceria do 
Sesi-MG e poderá ser cursada em casa, 
ou em qualquer local com acesso à 
Internet, por meio de uma plataforma 

de ensino. Para se capacitar, o aluno 
poderá optar entre dez modalidades 
de cursos como panifi cação, elétrica 
predial, costura de lingerie, dentre 
outros.

As turmas serão formadas de 
acordo com a demanda e as aulas 
de qualifi cação serão ministradas 
no Senai. Os estudantes também re-
ceberão alimentação e vale-transporte. 

O objetivo é impulsionar a capacitação 
para o mercado de trabalho.

Para além disso, a Prefeitura 
passará a ofertar também os  cursos 
de ensino fundamental II e ensino 
médio. Uma vez por semana, os alu-
nos precisam frequentar as aulas 
presenciais, que serão ministradas na 
Escola Municipal Cristiano Machado, 
a partir das 18h30.

EDUCAÇÃO
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
PARA MUDAR A VIDA DE JOVENS E ADULTOS

A partir de agosto, 140 alunos inscritos no novo formato da EJA poderão ter acesso 
a cursos de qualifi cação gratuitos disponibilizados pelo Senai

Estamos trazendo cursos de 
qualifi cação de várias áreas para 
que a população possa certifi car-
se na educação básica e ainda ter 
uma formação que permita buscar 
uma renda extra para a família, 
especialmente no contexto de crise 
econômica do país. Quem ganha 
certamente é a população”

Cíntia Araújo,
diretora da Escola do Sesi

Parceria entre a Prefeitura e a Fiemg trará uma revolução na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município
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EDUCAÇÃO

Quem disse que para aproveitar as 
férias é preciso estar fora da escola? 
Em Nova Lima, cerca de 1.300 alunos 
aproveitaram o recesso para brincar 
com os colegas, dançar, fazer teatro, 
karatê, capoeira, ler e desfrutar de uma 
série de atividades de cultura, esporte 
e lazer, ofertadas, gratuitamente, 
pela Prefeitura nas unidades da rede 
municipal de ensino.

O Curtindo Férias na Escola, 
realizado pela primeira vez na 
cidade e voltado aos estudantes 

do ensino fundamental, teve uma 
adesão surpreendente: cerca de 30% 
dos alunos participaram. O projeto 
aconteceu durante o recesso de julho, 
das 13h às 17h, em todas as escolas 
que atendem essa fase de ensino. 
Além de proporcionar aos estudantes 
uma ocupação sadia do tempo livre, 
prevenindo situações de risco e 
vulnerabilidade, a colônia de férias 
pôde auxiliar às famílias quanto aos 
cuidados com suas crianças, durante 
esse período.

PREFEITURA INVESTE QUASE R$ 2 MILHÕES 
PARA MELHORIA DA E.M. ÁUREA LIMA TAVEIRA

Com a ampliação, unidade de ensino atenderá até 544 crianças de 2 e 3 anos

PROJETO CURTINDO FÉRIAS NA ESCOLA OFERTOU 
ATIVIDADES LÚDICAS A MAIS DE 1.300 CRIANÇAS

Em sua primeira edição, iniciativa contou com adesão de quase 30% dos alunos do ensino fundamental

O futuro é agora e as crianças são 
o futuro. Elas precisam de arte. 
Por isso, essa iniciativa é tão incrível. 
O período de férias pode ser uma 
excelente oportunidade de aprendizado 
e diversão”

Eu vim e me diverti! Participei de uma 
atividade que eu gosto muito: aula 
de teatro. Eu quero ser artista! Eu já 
estudo balé e agora também estou 
aprendendo teatro”

André Moreno,
ator e responsável pelas ofi cinas 
de artes cênicas

Maria Emília Torquetti,
estudante da Escola Municipal 
Cristiano Machado

Reforma trará acessibilidade para todas as instalações da escola

No dia 31 de julho, às 15h30, será assinada 
a ordem de serviço para a expansão da Escola 
Municipal Áurea Lima Taveira. No evento, serão 
apresentadas aos pais de alunos e à comunidade 
escolar todas as benfeitorias previstas pela obra, 
que terá duração de dez meses e investimento 

de cerca de R$ 2 milhões. Serão construídos um 
refeitório, uma cozinha e quatro novas salas de 
aula, todas com banheiros infantis. 

As mudanças elevarão ainda mais a excelência 
dos serviços ofertados pela unidade, não somente 
quanto à qualidade do ensino, como também 

quanto à infraestrutura, já que todas as 24 salas 
de aula terão banheiro. Além da signifi cativa 
ampliação de vagas, com aumento da capacidade 
de 416 para até 544 estudantes de 2 e 3 anos, 
a escola contará com muito mais conforto 
destinado aos pequenos cidadãos atendidos.

Karatê foi uma das atividades ofertadas pelo projeto
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O mês de julho foi marcado 
pelos arraiás nos equipamentos 
públicos de Assistência Social. Os Cras 
promoveram festas julinas com danças 
e a tradicional quadrilha, rua do lazer, 
barraquinhas de comidas típicas e 

guloseimas. Já os abrigos e o Espaço 
Cidadania realizaram comemorações 
internas com a participação dos 
usuários. Não faltou animação e tudo 
o que há de melhor dessa época do 
ano. Iniciativas como essas promovem 

o fortalecimento de vínculos familiares 
e  comunitários, apoiando a prevenção 
de situações de risco social e pessoal, 
além da garantia do acesso à cultura 
e ao lazer.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FESTAS JULINAS PARA USUÁRIOS 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Crianças da E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves prestigiaram 
a festa julina do Cras Nordeste na quadra poliesportiva de Honório Bicalho
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EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE
OS SEUS DIREITOS, PROCURE: 
RUA BENEDITO VALADARES, 69

1º ANDAR, SALA 4
NOVA LIMA SHOPPING

3541-2999/ 3541-1708

TROCA DE PRODUTO 
COM DEFEITO: 

É OBRIGAÇÃO OU NÃO 
DO FORNECEDOR?
A troca de um produto 

com defeito não é obrigação, e 
sim uma opção do fornecedor. 
No entanto, se o fornecedor tiver 
dado ao consumidor a garantia 
de troca no ato da compra, ele é 
obrigado a fazê-la.

Dessa forma, caso o 
fornecedor opte por trabalhar 
com a troca de produtos que 
apresentem defeitos, deve 
defi nir as condições para 
realizá-la, além de informar 
tudo clara e previamente ao 
comprador.

O produto que apresentar 
defeito deve ser encaminhado 
à assistência técnica autorizada 
para reparo, sempre dentro da 
garantia, segundo preconiza o 
1º parágrafo do artigo 18 da 
Lei 8.079/90 – Código de Defesa 
do Consumidor. Se dentro de 30 
dias o defeito não for sanado, 
o consumidor tem o direito de 
solicitar a troca do produto ou a 
devolução do dinheiro.

DICAS DO PROCON
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Arte como forma de resistência deu o tom ao Festival 
Afro Tereza de Benguela, realizado no dia 25 de julho, 
no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima. O evento 
celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-
Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza 
de Benguela, um dos principais símbolos femininos 
de luta e resistência contra a escravidão no Brasil. 
As atrações levaram ao palco mensagens do enfrenta-
mento à desigualdade racial, social e de gênero, que 
acometem, sobretudo, as mulheres negras. 

O público prestigiou uma programação de peso que 
contou com pocket show de Dona Jandira, apresentação 
de dança contemporânea com Dayanne Amaral, 
de dança afro com a dupla Maluh Asheley e Camila 
Souza, recital de poesias com Mônica Jacinto e Marlene 
do Carmo, roda de capoeira feminina com o grupo Joga, 
Idalina!, espetáculo teatral da Incubadora de Teatro da 
Casa Aristides, além de apresentação musical de Tom 
Nascimento.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atrações passaram mensagens do enfrentamento às desigualdades racial, 
social e de gênero, que acometem, principalmente, as mulheres negras

Dona Jandira levou ao palco um rico repertório 
e seu exemplo de empoderamento feminino 

Tradições que unem Brasil e África foram representadas 
pela capoeira feminina do grupo  Joga, Idalina!

Público assistiu a um provocativo espetáculo 
da Incubadora de Teatro da Casa Aristides

Marlene do Carmo sensibilizou a plateia 
a partir da refl exão proposta por sua poesia

FESTIVAL AFRO TEREZA DE BENGUELA AGITA A CIDADE 
Prefeitura promove evento para abordar as desigualdades vividas por mulheres negras
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É importante discutir sobre gênero e 
raça porque o Brasil, até hoje, não é 
igual para todos em direitos. O racismo 
está aí explícito e temos o desafi o de 
fazer com que as novas gerações que 
estão chegando cresçam em um país 
mais igual e melhor. Sabemos que a 
mulher negra ainda recebe menos que 
uma mulher branca, e que o homem 
negro ou branco. Festivais como 
este são signifi cativos, inclusive para 
melhorar a saúde mental da população 
negra, porque o racismo adoece. É 
uma forma de resgatar a cultura que 
se perdeu durante os anos, com o 
sequestro e a escravização de nossos 
ancestrais africanos”

Kênia Silva Elizeu,
psicóloga e ativista

MAIS AÇÕES 
DO PROJETO 

DIVULGAÇÃO 
NA REDE 

Nos meses de julho e agosto os 
nova-limenses poderão prestigiar 
também a exposição de fotografi as 
e turbantes - “Para Nova Lima fi car 
Odara” – que faz parte do Projeto 
Tereza de Benguela. A exposição 
traz toda a força e beleza das 
infl uências africanas na cultura e na 
representação da negritude feminina 
brasileira. A exposição fi ca em cartaz 
até o dia 2 de agosto, no hall do 
Edifício Atlanta, no Bairro Vila da 
Serra, e entre os dias 5 e 9 de agosto, 
no hall da Câmara Municipal, das 9h 
às 17h.

Já a ação “Mulheres negras 
contam a sua história”, outra 
iniciativa do projeto, propõe a 
publicização, por meio de postagens 
nas redes sociais da Prefeitura, 
da trajetória de mulheres negras 
que superaram condições de 
desigualdade, preconceito de 
gênero e raça, machismo, sexismo, 
misoginia e intolerância religiosa, 
dando exemplos de luta e resistência.
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O Corredor Cultural, atrativo 
turístico na Avenida Rio Branco, 
recebeu a 3a edição do seu evento 
e já se tornou realidade em Nova Lima. 
O público pôde conferir no dia 
21 de julho, das 10h às 20h, 
música, barracas de alimentação e 
artes manuais, cervejas artesanais, 
contação de histórias no espaço 

kids e exposição na Casa de Cultura.
A cada ano, a festa possui um 

tema; em 2019 foi celebrado o 
artesanato do Artes da Terra, com 
exposição e vendas nas barraquinhas 
e na loja. Outras atrações foram os 
shows de Vinícius Capela Acústico, 
Banda OTN e Grupo Copo Lagoinha. 

O evento tem como objetivo 

valorizar o atrativo e promover os 
bens culturais integrantes do corredor, 
bem como incentivar a preservação 
do patrimônio histórico e cultural, 
além de promover o lazer e atrair a 
visitação para esses locais que revelam 
a identidade de Nova Lima. 

TURISMO

CORREDOR CULTURAL VIRA TRADIÇÃO
3a edição da festa anual alegrou o público que compareceu 

à Avenida Rio Branco, no último dia 21

Eu morava em Nova Lima e atualmente 
moro em Belo Horizonte. Quando soube 
do evento, trouxe minha fi lha para 
gente poder conhecer. Acho que foi 
muito bacana e que é importante para 
a cidade, traz mais cultura pra cá”

Fiquei sabendo através de um anúncio 
no jornal. Gostei muito; tudo estava 
muito bem organizado, estruturado. 
Reencontrei pessoas que há muito 
tempo eu não via. Acho que Nova Lima 
precisa desse tipo de evento. 
É uma coisa muito boa para a cidade, 
culturalmente e fi nanceiramente”

Esse evento é maravilhoso, pois traz 
lazer para a cidade, movimenta a 
economia e ainda possibilita uma 
renda extra para as pessoas que estão 
trabalhando, assim como para mim”

Evento na rua é sensacional. Acredito 
que é o tipo de ação que a Prefeitura 
tem que se esforçar para fazer, por 
ser acessível a todos. Além disso, traz 
para cá produtores daqui mesmo, que 
fazem ótimas cervejas e trazem a 
oportunidade das pessoas conhecerem 
as cervejarias daqui”

Aguinaldo Deidson da Costa 
com a fi lha Emily Antônia 
Lopes da Costa,
moradores de Belo Horizonte

Rafael Zanini Duarte de Brito,
com sua avó

Valéria Ferreira,
feirante do setor de alimentação Pedro Parisi e Mateus Jacob 

trouxeram a Vaca Muujica,
com cervejas da Cervejaria São 
Sebastião

FORMAÇÃO DO 
CORREDOR CULTURAL

O local é composto pelos 
seguintes espaços: Centro 
Cultural de Nova Lima, Liceu 
Santa Maria, Antiga Biblioteca 
Pública, Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves, Zigue-
Zague Pequeno, casas em estilo 
Art Déco, casas em estilo inglês; 
Associação de Artesão Artes da 
Terra, Sede dos Italianos, Sede 
da Corporação Musical União 
Operária. O Corredor Cultural 
conta ainda com o atrativo 
imaterial: a Lamparina, feita 
pela mais antiga produtora 
Dona Maria Cesário, que é 
moradora da avenida.

Tema do evento foi uma homenagem aos artesãos 
da Associação Artes da Terra

Banda OTN foi uma das atrações do evento
Patrimônios imateriais de Nova Lima, queca e 

lamparina não poderiam faltar nas barraquinhas
Para as crianças, houve contação de histórias 

no espaço kids

Grupo Copo Lagoinha animou o público na noite de domingo
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PREFEITURA REALIZA O REORDENAMENTO DO TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS
Sinalização de vias e mudanças de mãos de direção garantirão melhorias no Bonfi m, Cascalho e Retiro

CRUZAMENTO COM 
A RUA BENEDITO 

VALADARES

TRÂNSITO

A sinalização vertical e horizontal das 
vias do município foi retomada e, com 
ela, a Prefeitura segue promovendo o reorde-
namento do trânsito em Nova Lima. 

O objetivo é tornar mais segura a circulação de 
pedestres e veículos, atendendo às determi-
nações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Todas as alterações executadas na cidade 

são baseadas em estudos que consideram a 
melhor fl uidez do trânsito e, inclusive, os pontos 
considerados mais críticos, com maiores riscos de 
acidentes.

Com o reordenamento do trânsito 
na região, o acesso dos condutores que 
passam pela Avenida José Bernardo de 
Barros no sentido do Estádio Municipal 
para a Rua Antônio Manoel será 
fechado. Dessa forma, os motoristas 
deverão retornar na Praça da Bíblia 
para se dirigirem até a via que dá 
acesso à Praça Bernardino de Lima.

Para receber os novos semáforos 
da Avenida José Bernardo de Barros, 
no próximo mês, a Prefeitura deu 
início a uma série de intervenções. 
A Rua Benedito Valadares recebeu 
o ponto de táxi que fi cava na Rua 
Artur Bernardes, via que teve o 
passeio realinhado para garantir 

tanto a travessia dos pedestres 
com mais segurança quanto que 
os veículos que acessam a avenida 
sigam somente no sentido do 
Espaço Cultural, evitando riscos de 
acidentes no cruzamento do Bonfi m. 
Na Rua Campos Sales, o passeio 
também foi realinhado.

Além disso, a Administração 
Municipal criou vagas de estaciona-
mento para motos na Avenida 
José Bernardo de Barros. Após 
a conclusão dos trabalhos, 
a via principal receberá semáforos 
em dois pontos. Antes, o semáforo funcionava 

em três tempos e aumentava 
consideravelmente a retenção de 
veículos. Com a nova confi guração 
em dois tempos, não será permitido 
fazer conversão à esquerda da Ave-
nida José Bernardo de Barros para 
o Bonfi m, com os veículos seguindo 
somente no sentido do Espaço 
Cultural; no lado oposto, os con-
dutores poderão seguir para o 
Estádio Municipal ou virar à direita 
para o Bonfi m.

Os motoristas que vêm da Rua 
Benedito Valadares poderão virar 
à direita na avenida no sentido 
do Espaço Cultural, à esquerda no 
sentido do Estádio Municipal ou 
cruzar a via principal e seguir em 
frente para o Bonfi m.

Fique ligado!

SENTIDOS 
PERMITIDOS

ACESSO FECHADO

AV. JOSÉ BERNARDO 
DE BARROS

RUA BENEDITO
VALADARES

BONFIM

SEMÁFOROS NA AV. JOSÉ BERNARDO DE BARROS
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PREFEITURA REALIZA O REORDENAMENTO DO TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS
Sinalização de vias e mudanças de mãos de direção garantirão melhorias no Bonfi m, Cascalho e Retiro

RETIRO CASCALHO
A circulação de veículos na Rua 

Cesário Pereira passou a ocorrer em 
mão única, somente descendo no 
sentido da Rua Santo Antônio.

O mesmo ocorreu na Rua 
Miguel Wardi, devido à necessidade 
de criação de área de embarque/
desembarque de escolares e faixa de 
pedestres próximo à escola.

Na Rua Padre Américo Coelho, 
o trânsito passou a funcionar em o trânsito passou a funcionar em 

sentido único da Rua Cesário Pereira 
até a Rua Dick Morgan, no sentido 
da Banqueta do Rego Grande, por 
se tratar de um trecho estreito e em 
curva.

Em outra parte da Rua Padre 
Américo Coelho, a circulação também 
ocorre em mão única da Rua Elógio 
Pimentel até a Rua Cesário Pereira, 
não sendo mais permitido subi-la.

Na Rua Liberdade, o trecho entre 
as ruas Milton Ciro Machado e a 
Avenida José Bernardo de Barros está 
com mão única (apenas descendo), 
devido ao risco de acidentes que 
havia para quem subia.

A Rua Amadeu Moreira passou 

a ter mão única (somente descendo) 
no trecho entre as ruas Milton Ciro 
Machado e Valdete Rocha; e mão 
única (apenas subindo) no trecho 
entre a Avenida José Bernardo de 
Barros e a Rua Valdete Rocha.

SENTIDOS 
PERMITIDOS

AV. JOSÉ BERNARDO 
DE BARROS

RUA DINIZ 
BARBOSA

RUA REZENDE

MATADOURO

CRUZAMENTO 
COM RUAS AS 

REZENDE E DINIZ 
BARBOSA 

No trecho próximo ao Estádio 
Municipal, o trânsito fi cará da 
seguinte maneira: quem segue na 
avenida no sentido do Espaço Cultural 
não poderá mais virar à esquerda 
para o Bairro Matadouro.

No lado oposto, os condutores 

poderão seguir no sentido do hospital 
ou cemitério ou virar à direita na Rua 
Diniz Barbosa.

Os motoristas que vêm dessa via 
do Matadouro deverão virar à direita 
na Avenida José Bernardo de Barros.

Já quem segue pela Rua Rezende 

poderá virar à direita na Avenida José 
Bernardo de Barros, no sentido do 
Espaço Cultural, ou cruzar a via até 
a Rua Diniz Barbosa; não será mais 
permitida a conversão à esquerda na 
avenida no sentido do hospital ou 
cemitério.
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Rua Miguel Wardi passou a ter sentido único

Motoristas não podem mais subir a Rua Liberdade
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DESENVOLVIMENTO TRABALHO E RENDA

BANCO DE TALENTOS CADASTRA 
NOVA-LIMENSES E CAPTA VAGAS PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Atualmente, há 134 inscritos como PcD; é preciso manter atualizados os dados

 

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.  

SOMENTE PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

VIGIA (CÓD. 1801)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino fundamental 
completo. Atividades: atuação em 
portaria empresarial, realizando 
controle de acesso de visitantes 
e funcionários. Benefícios: vale-
alimentação e vale-transporte. 
Horário de trabalho: escala 12x36. 
Salário: R$ 1.455,69.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
(CÓD. 1841)

Com idade acima de 18 
anos. É necessário ter ensino 
médio completo. Atividades: 
primeiramente, o profi ssional 
passará por treinamento na área 
de mecânica ou operação de usina 
para depois assumir as atividades. 
Benefícios: transporte fretado, 
assistência médica e odontológica, 
refeição no local e vale-alimentação. 
Horário de trabalho: das 7h30 às 
16h30. Salário: R$ 1.596,99.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(CÓD. 1836)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino fundamental 
completo. Atividades: fabricação e 
fi nalização de produtos. Benefícios: 
vale-refeição, vale-transporte, vale-
combustível, planos de saúde e 
odontológico, seguro de vida, lanche 
e clube. Horário de trabalho: das 
7h às 17h. Salário: R$ 1.080,00.

REPOSITOR (CÓD. 1845)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino fundamental 
completo. Atividades: treinamento; 
organizar e repor mercadorias 
em gôndolas. Benefícios: vale-
transporte, assistência médica e 
vale-compras na loja. Horário 
de trabalho: das 8h às 16h20. 
Salário: R$ 1.100,00.

Os cadastros poderão ser 
feitos até 31 de julho. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confi ra 
mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

O Programa de Empregabilidade 
da Prefeitura, o Conexão Profi ssio-
nal, disponibiliza o serviço Banco 
de Talentos para os nova-limenses 
se cadastrarem para oportunidades 
de vagas de emprego. É um serviço 
gratuito e que contribui tanto com 
as empresas quanto com os nova-
limenses. 

Além de manter um cadastro de 

candidatos a vagas de emprego e 
dar orientações e dicas de compor-
tamento, o Governo Municipal tam-
bém capta vagas junto às empresas. 
Atualmente, 134 pessoas com de-
fi ciência estão inscritas no Banco 
de Talentos; para os interessados, o 
desafi o é manter o cadastro atua-
lizado, pois, em muitos casos, o cida-
dão não retorna para atualizar os 

dados, como o telefone para contato. 
Isso deve ser feito a cada seis meses.

De acordo com a Lei nº 8.213/91, 
em seu artigo 93, empresas com 
100 ou mais funcionários devem 
preencher de 2 a 5% das vagas com 
benefi ciários reabilitados ou pessoas 
com defi ciência.

Ao procurar emprego em uma empresa, 
fui informado para me cadastrar no 
Banco de Talentos. Fiz o meu cadastro 
há pouco mais de um ano, recebi as 
orientações necessárias e apresentei 
toda a documentação e o laudo médico; 
nunca havia procurado emprego como 
PcD. Após 15 dias, fui chamado para 
a vaga de pedreiro em uma empresa 
e estou trabalhando depois de anos 
desempregado. Temos que correr atrás 
dos nossos direitos”
Epaminondas Benones Estêvão,
pedreiro, morador do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima

Pessoas com defi ciências podem se cadastrar no Banco de Talentos para vagas de emprego

BANCO DE TALENTOS

MAIS DE 100 
VAGAS PARA PCD 
INTERMEDIADAS

30 PESSOAS 
CONTRATADAS

Para se cadastrar é pre-
ciso comparecer pessoalmente 
munido de documentos. No 
caso de PcD, deve apresentar 
laudo médico e Certifi cado de 
Reabilitação Profi ssional.

Atendimento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h

• Rua Chalmers, 88, Centro 
•     Rua Kenon, 95, Jardim Canadá
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OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Motoristas e pedestres devem 
redobrar a atenção na Avenida José 
Bernardo de Barros, que continua 
em manutenção no canteiro central 
com o plantio de grama e com a 
recomposição de passeios.  No Bairro 
Barra do Céu, um talude entre a 
rodovia MG-030 e Avenida Esmeraldas 
também recebeu grama.

Já os serviços de capina e limpeza 
serão feitos na primeira quinzena 
de agosto, nos bairros Bonfi m, 
Matadouro, Galo, Vila Nova Betânia, 
Vila Odete, Pau Pombo (região do 
José de Almeida), além da Avenida 
Professor Aldo Zanini. 

A população deve colaborar, 
não jogando lixo nas vias públicas 
e preservando o paisagismo nos 
espaços públicos.

O vazamento de esgoto na Rua 
Celso Clark Lima, no Bairro Retiro, 
foi solucionado. 

A rede fi cou obstruída em um 
trecho de mais de três metros de 
profundidade e cinco de extensão; 
o esgoto retornava para a rua 
atrapalhando o trânsito de pedestres e 
motoristas. Uma pista da via precisou 
fi car interditada para a manutenção.

A Rua Padre João de Deus, 
no Centro,  sofreu afundamento na 
pista e passa por manutenção na 
rede de esgoto.

Prefeitura realiza plantio de grama em talude no Bairro Barra do Céu

Av. Presidente Kennedy recebeu intervenções paisagísticas Serviços também são executados na Av. José Bernardo de Barros

Rua Padre João de Deus passa por trabalhos de correçãoServiço foi executado com rapidez na Rua Celso Clark Lima

PLANTIO DE GRAMA E MUDA DEIXAM 
ESPAÇOS PÚBLICOS MAIS BEM CUIDADOS

Canteiro central da Av. José Bernardo de Barros e talude no Barra do Céu 
recebem serviços de paisagismo

 MANUTENÇÕES NAS REDES DE ESGOTO DAS RUAS
CELSO CLARK LIMA E PADRE JOÃO DE DEUS
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MEIO AMBIENTE

Plantio de hortas em pequenos 
espaços, preparação de salada com 
plantas alimentícias não convencionais 
(panc), degustação de chás de ervas 
medicinais, uma feirinha de quitutes 
e artesanatos, distribuição de mudas 
de árvores frutíferas e uma divertida 
rua de lazer foram as atrações do 
Ecoações. O evento foi realizado pela 
Prefeitura na manhã do dia 14 de 
julho, no Centro de Educação Ambien-
tal (CEA) – localizado na Rua Professor 
Aldo Zanini, 3.050, Chácara dos 
Cristais –, para estimular hábitos sau-
dáveis, atitudes sustentáveis e a 
proteção do meio ambiente.

Com oferta diversifi cada, as ofi ci-
nas aconteceram simultaneamente. 
Os presentes prestigiaram a apresen-
tação da Corporação Musical União 
Operária e a aula de Ling Gong. Houve 
quem também participou de uma 
caminhada ecológica pela banqueta. 
O Ecoações contou com a parceira da 
Emater e da Coca-cola.

No dia 25 de julho, foi realizada 
uma ofi cina de cremes hidratantes 
naturais, no Centro de Educação 
Ambiental do Município – CEA. Os 
participantes aprenderam a fazer o 
produto, utilizando recursos disponí-
veis no meio ambiente, como as 
sementes de uva e a erva doce. Cada 
vez mais, consumidores trocam 
mercadorias industrializadas por 

aquelas que levam menos adição de 
produtos químicos. Tendência que 
pode abrir portas para quem pretende 
investir no segmento da produção 
artesanal, seja para iniciar o próprio 
negócio, seja para complementar a 
renda ou, simplesmente, para os que 
buscam fazer seu próprio hidratante. 

Por meio do CEA, a Prefeitura 
oferece atividades que valorizam 

a produção artesanal, reutilização 
de embalagens, reciclagem e o 
reaproveitamento de itens a partir 
de ideias criativas e sustentáveis. 
Tudo isso, além de disseminar mais 
consciência ambiental, representa 
geração de renda para os cidadãos. 
No primeiro semestre, cerca de 100 
pessoas participaram de capacitações 
disponibilizadas.

ECOAÇÕES DESTACA IMPORTÂNCIA 
DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Por meio do evento, Prefeitura investe na educação ambiental dos nova-limenses, 
reforçando atitudes ecologicamente corretas

FORMAÇÕES IMPULSIONAM ATIVIDADES 
SUSTENTÁVEIS EM NOVA LIMA

Ofi cina de produção de cosméticos orgânicos representa nova tendência mundial 
e excelente oportunidade de geração de renda

Manhã do último dia 14 foi marcada por uma programação diversifi cada no CEA
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Já participei de diversas ofi cinas do CEA, 
comecei buscando cursos como terapia. 
Hoje, me envolvo 100% com artesanato, 
principalmente quando podemos 
associar as técnicas apreendidas 
com o reaproveitamento de materiais.  
Em relação a ofi cina de hoje, fi quei 
muito interessada em aprender porque 
se trata de um produto realmente 
natural,  algo confi ável, sem química 
alguma.  Pretendo fazer para mim e 
oferecer para minhas clientes”

Jane Mendes Fernandes 
da Silva,
artesã, 54 anos
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CULTURA

A Prefeitura oferta 130 vagas para 
os cursos de dança de salão e jazz na 
Escola de Bailados. Os interessados 
devem se inscrever entre os dias 29 e 
30 de julho, das 14h às 18h, na Rua 
São Sebastião, 99, Cascalho. 

São 50 vagas destinadas para 
o curso de dança de salão. Não é 
necessário conhecimento e nem será 
realizado teste com os inscritos. 
As aulas terão início em agosto, 
sempre aos sábados, às 17 horas.

Para as aulas de jazz estão 
disponíveis 80 vagas para maiores 
de 18 anos. Dessas, 20 são ofertadas 
para candidatos com idades entre 8 
e 11 anos, para cursar no período 
da manhã. Outras 30 vagas para 
o período da tarde, a partir das 16 
horas, para candidatos na faixa etária 
entre 9 e 14 anos; mais 30 vagas para 
aulas à noite, a partir das 18h, para 
candidatos com 15 anos de idade em 
diante. 

Para a modalidade jazz, a escola 
realizará um teste de seleção no dia 
31 de julho. O horário será informado 
no momento da inscrição. As aulas 
serão iniciadas em agosto, no período 
da manhã, às 8h30.

A Cavalhada de São José Operário, mais uma 
vez, atraiu uma multidão em Honório Bicalho nos 
dias 13 e 14 de julho. Centenas de famílias esti-
veram presentes para acompanhar as encenações 
das batalhas entre mouros e cristãos durante a 
Idade Média.

Há 62 anos, o evento recebe o apoio da 
comunidade. Os festejos começaram antes do 
amanhecer no sábado com o tradicional “Café 
Comunitário”, e com o repique de sinos na Igreja 
de São José Operário. À noite, uma missa foi cele-
brada com a participação de todos os 24 cava-

leiros, seguida de uma procissão até a arena.
O Auto da Cavalhada ocorreu no domingo (14) 

com as encenações das batalhas entre mouros 
e cristãos. O público aproveitou também para 
saborear comidas típicas nas barraquinhas, curtir 
apresentações musicais e prestigiar outras atrações.

ESCOLA DE BAILADOS ABRE 130 VAGAS 
PARA OS CURSOS DE DANÇA DE SALÃO E JAZZ

Interessados devem se inscrever entre os dias 29 e 30 de julho, das 14h às 18h

HONÓRIO BICALHO FESTEJA A 62a EDIÇÃO 
DA CAVALHADA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Público compareceu em grande número para acompanhar as encenações das batalhas 
entre mouros e cristãos durante a Idade Média

Escola de Bailados recebe crianças, jovens e adultos da cidade 
para aulas de dança de salão, jazz e balé (foto)

Período: 29 e 30 de julho
Horário: das 14h às 18h
Local: Escola de Bailados de Nova Lima 
Rua São Sebastião, 99, Cascalho

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS 
DE DANÇA DE SALÃO E JAZZ

Cavalhada de São José Operário é um dos eventos tradicionais de Nova Lima
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ESPORTES

Começa neste domingo (28/07), o Campeonato de Futebol 
Amador Adulto 2019, realizado pela Prefeitura e organizado 
pela Liga Municipal de Desportos. Nesta edição, a competição 
reunirá 40 clubes para a disputa das séries A1, A2 e B e terá 
um investimento de R$ 450 mil, com jogos até outubro.

A elite do futebol amador de Nova Lima reunirá 17 
equipes divididas em duas chaves e as quatro melhores 
de cada chave avançam para a próxima fase. Os jogos das 
quartas de fi nal, semifi nais e fi nal serão disputados em 
partida única. Três times serão rebaixados.

Na série A2, 14 times 
divididos em dois grupos buscam 
o acesso à série A1, com as oito 
primeiras colocadas no geral 
avançando às quartas de fi nal, 
que será disputada em duas 
partidas. As semifi nais e fi nal 
ocorrerão em jogo único. Quatro 
equipes garantirão vagas na elite 
do futebol amador em 2020 e 
três serão rebaixadas.

A série B terá nove equipes, 
divididas em duas chaves. 
As duas primeiras de cada 
grupo garantem o acesso à série 
A2 na próxima temporada. As 
semifi nais e fi nal serão decididas 
em um partida.

Futebol de campo, vôlei, basquete, 
futsal, boliche e atletismo (com salto 
em distância, arremesso de peso e 
corridas de 25, 50 e 100 metros). 
A Administração Municipal realizou os 
Jogos Especiais 2019, que contaram 
com a participação de cerca de 140 
alunos da Escola Ana do Nascimento 
Souza de Educação Especial. As 
atividades foram realizadas no Estádio 
Municipal Castor Cifuentes, em 18 de 
junho, e na quadra poliesportiva da 

Escola Municipal Dona Antonieta Dias 
de Souza, no dia 10 de julho.

Os jogos proporcionaram momen-
tos de lazer e interação para os 
participantes. No Alçapão do Bonfi m, 
os familiares puderam prestigiar e 
participar das atividades. Já na escola 
municipal, foi a vez dos estudantes 
do ensino regular interagirem com 
os alunos especiais, que receberam 
medalhas ao fi nal dos Jogos Especiais.

PREFEITURA INVESTE R$ 450 MIL 
NA DISPUTA DO FUTEBOL AMADOR

Organizada pela Liga Municipal de Desportos, competição reunirá 40 equipes 
da cidade a partir deste fi nal de semana

JOGOS ESPECIAIS REÚNEM 
CERCA DE 140 ESTUDANTES
Alunos da Escola Ana do Nascimento Souza participaram 

de atividades esportivas e de lazer

DISPUTA 
PELO ACESSO

Atual campeão, Retiro superou o Morro Velho e fi cou com o título em 2018

Estádio Municipal recebeu parte das atividades
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LAZER

A Administração Municipal 
cedeu um espaço público para a 
criação de uma pista de cooper 
na Alameda do Morro, no Vila 
da Serra. Com extensão de 760 
metros e largura de 2,80 m, uma 
área da calçada foi adaptada e 
recebeu pintura demarcativa na 
cor verde, com a identifi cação de 

metragem a cada 100 metros. 
A obra foi idealizada pela União 
das Associações de Moradores 
do Vila da Serra, Vale do Sereno, 
Belvedere, MG-030 e Região – 
Univiva e executada pela DUO 
Empreendimentos Imobiliários, re-
presentada pelas construtoras Pa-
trimar e Somattos Engenharia.

Executado sem custos para o município, espaço de lazer 
era uma reivindicação dos moradores locais

PISTA DE COOPER 
NO VILA DA SERRA
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