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Morro Velho vence Palmeirinhas por 2 a 1 e conquista o título do Campeonato 
Amador de Nova Lima; competição deste ano reuniu 40 equipes de toda a cidade 
para a disputa de três divisões
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A Prefeitura de Nova Lima faz saber 
à população que, a partir da presente 
data, o estabelecimento farmacêutico 
abaixo relacionado foi cadastrado 
para comercialização / dispensação de 
medicamentos à base de substâncias 

retinoides de uso sistêmico (lista C2), em 
cumprimento às Portarias SvS/mS nº. 344 
de 12/05/98 e nº. 06 de 01/02/99.

Empresa: RAIA dRoGASIL S/A
cnPJ: 61.585.865/2141-19
endereço: avenida toronto, nº 558 – Jardim 
Canadá
cadastro nº: 003/2019

NotA

Por um futebol 
cada vez mais 

forte
No último final de semana, vivenciamos 

mais uma festa do futebol amador de  Nova 
Lima, quando Morro Velho e Palmeirinhas 
se enfrentaram e fecharam com chave de 
ouro a competição mais equilibrada dos 
últimos anos. Torcedores dos dois clubes, 
famílias com crianças e apaixonados 
pelo futebol amador compareceram em 
grande número ao Estádio Municipal 
Castor Cifuentes para prestigiar a decisão 
da Série A1 do campeonato, realizado 
pela Prefeitura e organizado pela Liga 
Municipal de Desportos.

Sabemos a importância desse esporte 
para os nova-limenses. Os amigos se 
reúnem aos finais de semana e as 
comunidades se mobilizam à espera da 
competição, com rivalidade dentro de 
campo e paz fora dele. Uma tradição que 
vem de longa data e faz parte da história 
da cidade.

Nosso compromisso para 2020 
é fortalecer e investir ainda mais no 
futebol amador. Se neste ano tivemos de 
priorizar a revitalização de 19 quadras e 
ginásios poliesportivos, no próximo vamos 
trabalhar nas reformas e melhorias dos 
campos da cidade.

Parabenizamos ao Morro Velho 
pelo título e ao Palmeirinhas pela bela 
campanha. Cumprimentamos também 
todas as 40 equipes que participaram 
da competição. Que o futebol amador de 
Nova Lima seja sempre referência para as 
cidades da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e outras de Minas Gerais. Essa 
vitória é de todos!

trâNsito EDitoriAL

Nosso compromisso 
para 2020 é fortalecer 
e iNvestir aiNda mais No 
futebol amador, com as 
reformas e melhorias 
dos campos da cidade
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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 
tag.pnl.mg.gov.br

Visando o aumento da segurança no trânsito, 
a Administração Municipal instalou mais de 70 
metros de defensa metálica – também conhecida 
como guard rail (trilho de guarda, na tradução 
livre do inglês) – em um trecho da estrada que 
liga o Bairro Matadouro ao trevo de acesso a 
Raposos/Rio Acima. Trata-se de uma curva 
acentuada e com registros de acidentes graves.

Além de chamar mais a atenção do usuário 
para o perigo no local, a estrutura montada visa 
também evitar que, em caso de acidentes, o 
veículo se desgoverne pela encosta íngreme.

O dispositivo de segurança também foi 
instalado em um trecho da Rua José Joaquim 
de Souza, no Bairro Mingu, para a proteção de 
motoristas que circulam pelo local.

vias com mais segurança  
dispositivo de proteção é instalado na estrada 
que liga o bairro matadouro a trevo da mG-030 

e em rua do bairro mingu

Curva acentuada conta agora com proteção à beira da encosta
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Das principais cidades do Colar 
Metropolitano de Belo Horizonte, 
Nova Lima é uma das poucas 
que gastou menos do que o total 
arrecadado no primeiro semestre 
de 2019. Enquanto o município 
acumulou uma arrecadação de  
R$ 368.504.642,29 de janeiro 
a junho, no mesmo período 
foram efetivamente realizadas 
despesas da Prefeitura no valor de 
R$ 235.443.439,81, além dos 
R$ 12.005.320,88 repassados à 
Câmara Municipal.

A situação é bem diferente de 
outros da região. Segundo o Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG), cidades como Santa Luzia, 
Sabará e Lagoa Santa gastaram mais 
do que arrecadaram, levando-se em 
consideração as receitas e despesas 
consolidadas nesse mesmo período. 
Contagem e Sete Lagoas também 
enfrentam dificuldades financeiras. 

Mais um passo dado para a 
regularização fundiária do Bairro 
Balneário Água Limpa. Em reunião 
realizada no dia 16 de outubro, 
o governo estadual assumiu o 
compromisso de arcar com os custos 
com o cartório no valor de R$ 300 

mil, por meio de um convênio firmado 
com o Colégio Registral Imobiliário 
do Estado de Minas Gerais. De posse 
dos documentos, o objetivo é criar 
matrículas únicas sobre o perímetro 
pertencente a cada cidade.

O encontro contou com a presença 

de representantes dos dois muni-
cípios, das associações comunitárias 
locais, Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico e 
empresa que coordena o processo. 

Além da selagem – que faz um 
registro da situação atual – dos 
imóveis, o trabalho prossegue para 
executar a demarcação urbanística e 
viabilizar a elaboração do Masterplan, 
que é o planejamento urbano do local.

gEstão

HABitAÇão

nova lima dá exemPlo de eficiência 
no equilíbrio das contas Públicas  
ao contrário da maioria dos municípios que enfrentam séria crise financeira, 

cidade controla gastos, amplia a prestação de serviços e avança em obras

governo estadual assume comPromisso 
com a regularização fundiária do água limPa  

localizado no limite entre Nova lima e itabirito, bairro conta com uma área 
de 900 hectares onde vivem 6 mil famílias
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Depois de equilibrar as finanças, hoje a cidade colhe os frutos do trabalho 
feito com responsabilidade e compromisso com o cidadão

Autoridades discutem regularização Fundiária de interesse Específico do Água Limpa

RAIo-X de áGuA LImPA

Localização: limite entre Nova Lima 
e Itabirito

Área de 900 hectares

Lotes: 13 mil imóveis

População: cerca de 6 mil famílias 
(4 mil na parte de nova lima e 2 mil em 
Itabirito)

•

•

•

•

Ribeirão das Neves passa por situação 
ainda mais complicada.

O cenário distinto que Nova 
lima vive atualmente só é possível 
em função das ações tomadas pelo 

Governo Municipal logo no início 
da gestão, ainda no final de 2016, 
para recolocar a cidade nos trilhos. 
Exemplos disso são revisões dos 
contratos, novas licitações, alterações 

tributárias, cobranças de dívidas e 
reforma administrativa que, sozinha, 
gera uma economia em torno de  
r$ 50 milhões por ano à cidade.
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semana da criança movimenta 
rede municiPal de ensino   
inúmeras atividades lúdicas foram realizadas nas escolas 

da cidade, no início do mês de outubro

EDuCAÇão

Alunos das creches e escolas municipais 
aproveitaram a primeira semana de outubro para 

se divertirem em atividades lúdicas, como teatro, 
piquenique, oficinas de culinária, brincadeiras, 

dentre outras ações realizadas em todas as unidades 
educacionais da rede. Confira algumas delas!

oficinas de musicalização fizeram parte das 
brincadeiras no Centro de Educação infantil Nancy 

romani Duarte
Brincadeira com água fez a festa da criançada na 

Escola Municipal Martha Drummond Fonseca
rua do Lazer fez parte das comemorações da Escola 

Ana Nascimento souza de Educação Especial

Alunos da Creche Menino Jesus ganharam 
brinquedos e a visita de voluntários

Atividades artísticas marcaram a semana no Centro de 
Educação infantil Professor Cássio Magnani

Alunos do Centro de Educação infantil 
Nize Conceição silva ribeiro participaram 

de oficina de culináriateatro interativo agitou a Escola Municipal Florie Wanderley Dias

Na Escola Municipal Dona Antonieta Dias de souza, a 
diversão ficou por conta de personagens como o palhaço

teatro também esteve entre as atrações da 
semana da Criança no Centro de Educação 

infantil Maria da Conceição taveira

Na Escola Municipal Harold Jones, alunos 
participaram de um bailinho à fantasia 
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nova brinquedoteca no cei Professor cássio magnani  
espaço beneficia mais de 440 estudantes de 4 e 5 anos

No mês de outubro, o Centro de 
Educação Infantil (CEI) Professor Cássio 
Magnani, no Jardim Canadá, ganhou um 
novo espaço lúdico repleto de carrinhos, 
jogos didáticos, bolas, bonecas, fantasias 
e demais brinquedos que auxiliarão no 
desenvolvimento de mais de 440 crianças 
pequenas.  A nova brinquedoteca é mais 
ampla que a anterior e mais adequada ao 
desenvolvimento infantil.  

Em uma perspectiva pedagógica, brincar 
é fundamental para desenvolver habilidades 
motoras, cognitivas, emocionais e sociais; 
para além do lazer e da diversão, permite 
que o estudante aprenda a se relacionar com 
o outro e consigo mesmo. Nesse sentido, 
em Nova Lima, a brincadeira é valorizada e 
utilizada como instrumento de educação e de 
formação da criança.

EDuCAÇão

Nova Brinquedoteca apresenta mais espaço para o desenvolvimento dos alunos
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MEio AMBiENtE / sAÚDE

No dia 21 de outubro, foi realizada, 
no Centro de Educação Ambiental de 
Nova Lima (CEA – Nova Iima), em parceira 
com a Emater, uma oficina de plantio 
com a utilização de compartimentos 
reaproveitáveis como pneus, garrafas 
pet, caixotes de feira, dentre outros, 
voltada para as equipes do Nasf.

Na oportunidade, enfermeiros, 
nutricionistas e terapeutas ocupacionais 
aprenderam como plantar hortaliças 
convencionais e plantas alimentícias não 
convencionais (Pancs), com o intuito de 
transmitir o conhecimento adquirido 
à população atendida pelo Nasf, 
incentivando a produção e o consumo 
de verduras sem agrotóxicos. A iniciativa 
busca estimular a alimentação saudável 
e, por consequência, a prevenção de 
doenças.

Prefeitura incentiva Plantio em esPaços alternativos 
Por meio da caPacitação de Profissionais da saúde   

servidores do Núcleo ampliado de saúde da família (Nasf) aprendem a plantar hortas 
em pequenos espaços para reproduzirem as técnicas junto aos usuários nas unidades básicas de saúde
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saúde bucal dos nova-limenses é tratada 
com Prioridade Pela gestão    

investimento na qualificação dos profissionais da rede pública garante 
alto nível do serviço entregue à população

Entre os dias 24 e 25 de outubro, Nova Lima 
celebrou a Semana Odontológica 2019. A cidade 
se destaca pela excelência dos serviços prestados 
pela rede pública de saúde bucal aos cidadãos, 
possuindo 135 profissionais da área, sendo que 59 
são cirurgiões-dentistas. No total, o município conta 
com 26 consultórios odontológicos municipais, 
sendo 19 em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
cinco em escolas e na Faenol, além do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) e da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), para os casos de 
urgência e emergência odontológicas.

A porta de entrada para o atendimento 
odontológico é a UBS, onde ocorre o acolhimento 
inicial com a marcação de consulta, que possui um 
tempo de espera entre 15 e 45 dias, dependendo 

da unidade. A atenção odontológica básica também 
ocorre nessas unidades, onde são realizados 
profilaxias, restaurações, extrações, dentre outros 
serviços primários.

Quando o paciente precisa de tratamento em 
nível secundário, ou seja, especializado, a própria 
UBS providencia agendamento para o CEO, onde 
ocorrem procedimentos nas áreas de periodontia 
(gengiva), tratamento de canal, cirurgias, extração 
de dente sisos e biopsia de lesões com suspeitas 
de câncer bucal, próteses odontológicas,  serviço 

de raio-X e atendimento de pacientes com 
necessidades. Nesse caso, o tempo de espera para 
iniciar o tratamento não ultrapassa os 45 dias.

A atenção terciária ocorre no Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, quando pacientes com 
necessidades especiais precisam de sedação para o 
tratamento odontológico em ambiente hospitalar. 
Já na UPA, são realizados procedimentos de 
urgência e emergência, diariamente, das 7h30 às 
18h30.

sAÚDE

Estou na segunda consulta do 
meu tratamento odontológico 
e posso dizer que já melhorou 
muita coisa. Pagar particular 
não é fácil. Aqui no CEO, o 
atendimento é excelente. 
A dentista que está me 
atendendo é muito boa e o 
espaço é adequado”

Ilzamara Flurucava Seabra, 
moradora do Bairro Bonfim
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Para realizar tratamento odontológico, o cidadão precisa buscar atendimento inicial na uBs de referência

atendimento 
esPecializado

casos esPeciais
e urgências

semana da odontologia 
caPacita Profissionais 

da rede

nos dias 24 e 25 de outubro, a Prefeitura 
realizou, no Centro Comunitário Santa Efigênia, a 
Semana odontológica 2019, voltada aos cirurgiões 
dentistas e auxiliares e técnico da saúde bucal, 
atuantes na rede municipal de saúde. o evento 
buscou qualificar ainda mais o serviço prestado 
à população nova-limense, abordando desde 
temas gerais, como a promoção da saúde bucal, a 
assuntos mais específicos.
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ausências em consultas e exames esPecializados 
causam Prejuízo à cidade   

policlínica municipal registrou 2.589 faltas apenas nos últimos quatro meses

No último mês, 728 pacientes 
faltaram a consultas com 
especialistas, sem aviso prévio, na 
Policlínica Municipal. Esse número 
representa 15,8% do total de 
consultas marcadas em setembro. 
No caso dos exames por imagem e 
diagnósticos realizados na unidade, 
no mesmo mês, dos 1.856 exames 
marcados, 164 pessoas faltaram.

Esse absenteísmo (ou seja, a falta 
sem desmarcação) traz uma séria 
consequência para a saúde pública 
da cidade, dificultando a redução 
da fila de espera e o atendimento 
às demandas reprimidas, além 
de impactar também em prejuízo 
financeiro para os cofres públicos. 
Quem não desmarca e falta a 
consultas médicas deixa de dar 
oportunidade para outra pessoa que 
também aguarda por atendimento.

É preciso que a população 
faça a sua parte: em casos de 
impossibilidade de comparecimento 
à consulta, basta que o paciente 
avise em sua Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência (onde 
possue cadastro), com a maior 
antecedência possível, para que a 
equipe possa encaixar outra pessoa.

sAÚDE

Recentemente desmarquei uma consulta de 
ortopedia da minha filha, da qual não precisávamos 
mais. Com certeza, outra pessoa que estava 
aguardando pela oportunidade se beneficiou. 
É preciso ter consciência de que tudo o que vem do 
governo, não é de graça, somos nós que pagamos, 
ou seja, cada consulta que você não usufrui e deixa 
passar, quem perde é a própria população”

Gessy de Siqueira Silva, 
moradora do Bairro Vila São José

Marcação de consultas especializadas passa por critérios que avaliam 
a prioridade alta, média e baixa, que varia de acordo com cada caso
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corPo clínico diversificado

A fim de qualificar a saúde na cidade, o Governo Municipal 
contratou novos médicos especialistas e realizou convênio com 
instituições particulares. Somente na Policlínica, o corpo clínico possui 
hoje 33 profissionais, dentre eles cardiologista adulto e infantil, 
otorrinolaringologista, reumatologista, ortopedista, endocrinologista 
adulto e infantil, dermatologista, neurologista, urologista, 
oftalmologista, infectolo-gista, cirurgião, gastroenterologista, 
pneumologista infantil e adulto, geriatra, angiologista e nefrologista.

ao todo, a rede municipal de saúde conta com mais de 140 
médicos, dentre contratados, efetivos e credenciados, número 
suficiente para atender a população.
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governo revitaliza PoliesPortivo do cabeceiras    
entrega das instalações foi realizada no dia 23, com a presença de autoridades e da comunidade local

atrações do esPortes Kids fazem 
a alegria das crianças    

evento foi realizado no dia 12 de outubro, no poliesportivo do cristais

EsPortE

A Prefeitura realizou, no último 
dia 23, a entrega das obras de 
revitalização do poliesportivo do 
Cabeceiras, localizado na Rua Pio XII, 
1, esquina com Rua Princesa Isabel. 
Atrações esportivas com o time de 
futsal do Ferrulha, Rua do Lazer, 

barracas de alimentação e show 
musical com a dupla Diego Henrique 
& Reginaldo marcaram o evento.

O Governo Municipal providenciou 
a reforma da cobertura da quadra, 
guarita de segurança, dos alambrados 
e das traves; reforço nas janelas e 

portas dos vestiários e pintura das 
arquibancadas, dos vestiários e da 
quadra (para basquete, futsal, vôlei 
e handebol). A quadra de peteca 
também foi recuperada, assim como 
o alambrado e as traves do campo de 
futebol.

O espaço, que há anos não 
passava por reformas, voltou a ser 
usado para a prática de atividades 
físicas e esportivas pela comunidade 
local e, ainda, pelos estudantes da 
Escola Municipal Florie Wanderley 
Dias, situada na mesma rua.

Brincadeiras, diversão e socialização. Foram 
assim a manhã e o início da tarde do dia 12 
de outubro, data em que se comemora o Dia 
das Crianças, com o Esportes Kids, realizado no 
Poliesportivo do Cristais. O público presente pôde 
conferir as atrações da Rua do Lazer, brincadeiras, 
apresentações do programa Movimento e jogos 
de basquete e futsal. Pipoca e algodão doce 
também foram distribuídos para a criançada, 
em mais uma ação de esporte e lazer organizada 
pelo Governo Municipal para o público infantil.

Moradores do bairro contam com o espaço totalmente recuperado

trabalhos serão iniciados nos bairros 
bela fama e honório bicalho

Com essa entrega, a Administração Municipal completa a sexta 
das 19 revitalizações que serão executadas nos ginásios e quadras 
poliesportivas de Nova Lima. As próximas comunidades contempladas 
são Bela Fama e Honório Bicalho. No Cruzeiro, Matadouro, Vila Madeira, 
Areião do Matadouro e Cariocas, os trabalhos já foram concluídos.

A quadra tinha grandes problemas. As telas 
podiam machucar os atletas, faltava rede 
atrás do gol e a pintura estava muito ruim, 
dificultando as atividades. Essa reforma vai 
ajudar bastante”

Douglas Reis, 
treinador do Ferrulha (sub-7)
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morro velho conquista o título 
do camPeonato de futebol amador    

equipe do bairro cristais venceu o palmeirinhas, de virada, por 2 a 1, 
e ficou com o título da série a1 2019

EsPortE

O domingo (20/10) foi marcado 
pela grande decisão da Série A1 do 
Campeonato Amador 2019, realizado 
pela Prefeitura e organizado pela Liga 
Municipal de Desportos. Palmeirinhas 
e Morro Velho, que eliminaram, 
respectivamente, Bola de Fogo, e o 
campeão da edição passada, Retiro, 
fizeram uma partida digna da final 
da elite do futebol amador. Nem o 
forte calor impediu um jogo intenso 
e muito disputado entre as equipes. 
Melhor para o Morro Velho, que, 
mesmo saindo atrás do placar, venceu 
por 2 a 1 e conquistou seu quarto 
título da competição.

Com um ótimo público no Estádio 
Municipal Castor Cifuentes, a partida 
começou agitada e Leonardo abriu 
o marcador para o Palmeirinhas, 
com um chute de fora da área. Não 
demorou muito e o Morro Velho 
reagiu. O empate veio com o artilheiro 
da competição, Somália, cobrando 
pênalti com precisão.

Na segunda metade da etapa 
final, após cobrança de escanteio, 
Caio pegou a bola de primeira e 
marcou um dos gols mais bonitos do 
campeonato, dando números finais 
à partida. Festa da torcida do Morro 
Velho, que compareceu em peso para 
apoiar a equipe.

Com o título, o clube do Bairro 
Cristais representará Nova Lima na 
59a edição da Copa Itatiaia, que será 
disputada a partir de dezembro, entre 
equipes de Belo Horizonte e cidades 
da região metropolitana.

Fico muito feliz com esse título 
e o prêmio de artilheiro da 
competição por um clube de 
tradição. Venho do profissional 
e, mesmo aos 43 anos, gosto de 
manter o contato com a bola. 
O campeonato me surpreendeu 
pela qualidade e a presença 
da torcida e das famílias, que 
têm paixão e amor pelo futebol 
amador”

Somália, 
atacante do Morro Velho e 
artilheiro da competição

Fico feliz de receber novamente 
esse prêmio. É gratificante para 
mim e mostra que o trabalho 
tem sido bem feito. Fizemos 
uma boa campanha, mas o 
Morro Velho tem um time muito 
qualificado, chegou à final no 
ano passado e agora fez por 
merecer o título. Dou parabéns 
para eles, pois ser campeão 
dessa competição não é fácil”

Juliano, 
goleiro do Retiro e menos 
vazado da competição

Esse foi o campeonato mais 
difícil dos últimos tempos e 
a Prefeitura está de parabéns 
pela realização. Foi uma grande 
decisão, jogamos melhor e 
fizemos por merecer esse título. 
Nossa torcida cantou do início 
ao fim. Quero agradecer a Deus 
por tudo. Agora vamos montar 
uma equipe forte e ir em busca 
do título da Copa Itatiaia”

Marcel “Bitelo”, 
presidente do Morro Velho

virada no segundo 
temPo

somália bateu pênalti com perfeição que garantiu o prêmio de artilheiro da 
competição e deu início à reação do Morro Velho na partida

No dia 13 de outubro, o Aliados (do Bairro Honório Bicalho) venceu o gol Copa (Jardim Canadá), 
de virada, por 3 a 1, e conquistou o título da série A2. o atacante Fernando de Jesus de 

Catarino (9 gols), do Aliados, e Adelson de Jesus Macedo (4 gols sofridos em 9 jogos), do Nova 
suíça, foram os destaques individuais da competição Público compareceu em grande número ao Estádio Municipal
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mês foi marcado Por ações em defesa 
dos direitos das crianças   

cinema comentado e atividades lúdicas nos centros de referência de assistência social 
(cras) mobilizaram as famílias

distribuição da cesta de legumes 
é retomada Pela Prefeitura   

município licitou nova empresa para garantir o fornecimento de alimentos 
de qualidade aos servidores e beneficiários da assistência social 

DEsENVoLViMENto soCiAL

No dia 24 de outubro, a 
Prefeitura voltou a fornecer a cesta 
de legumes a servidores municipais 
que possuem faixa salarial de até  
R$ 1.500,00 e famílias em situação de 
vulnerabilidade. O benefício precisou 
ser interrompido no mês de abril 
deste ano, devido à má qualidade dos 
alimentos entregues pelo fornecedor 
anterior, que forçou a rescisão do 
contrato por parte do município, 
sendo necessária a realização de uma 
nova licitação.

Aos servidores, a entrega do 
benefício ocorre, quinzenalmente, às 
quintas-feiras, das 12h às 18h, na 
Rua Chalmers, 91 – Centro; já para 
os usuários da Assistência Social, 
as cestas são benefícios eventuais, 
ou seja, são distribuídas nas 
unidades do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), de acordo 
com a demanda e avaliação durante 
acompanhamento às famílias.

O benefício alcança em média 
1.000 servidores municipais e 350 
usuários da assistência social, 

Neste mês, as unidades do Cras de Nova Lima 
realizaram uma programação especial envolvendo 
crianças, adolescentes e suas famílias em atividades 
comemorativas, alusivas ao Dia das Crianças, 12 
de outubro. Para além da diversão e do estímulo ao 

fortalecimento de vínculos, também foram trabalhadas 
temáticas, como a do combate à exploração do trabalho 
infantil ligadas à defesa, proteção e garantia de direitos 
infanto-juvenis, junto ao público usuário da Política de 
Assistência Social.

retomada da distribuição da Cesta de Legumes, após seis meses de interrupção, garante a qualidade dos 
alimentos fornecidos aos beneficiários da política de assistência social e aos servidores municipais

Comemorações do Dia das Crianças priorizou envolvimento das famílias usuárias dos Cras do município de Nova Lima

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
 

em cASo de dúvIdAS SoBRe oS 
SeuS dIReItoS, PRocuRe: 

rua benedito valadareS, 69 - 1º 
andar, Sala 4 / nova lima Sho-
PPinG - bonfim (31) 3541-2999/ 

3541-1708

Atenção, 
consumidor!

Em caso de inadimplência 
e de cobrança de débitos, o 
consumidor não pode ser exposto 
ou submetido a qualquer tipo de 
constrangimento. Caso ocorra 
cobrança indevida, como o 
pagamento em duplicidade, por 
exemplo, o comprador tem direito 
à restituição do valor pago em 
dobro do que pagou em excesso, 
acrescido de correção monetária e 
juros legais. É o que prevê a Lei  
nº 8.078 de 11 de setembro de 
1990 em seu artigo 42, parágrafo 
único.

quinzenalmente, e representa um 
custo aproximado de r$ 1,64 milhão 
aos cofres municipais, por ano. a cesta 

atual teve uma significativa melhora 
em relação à anterior, aumentando em  
4 kg de alimentos e na variedade 

dos mesmos. agora ela passou a ter  
12 kg, com 8 kg de gêneros fixos e  
4 kg de variáveis.
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cidade limPa: uma resPonsabilidade de todos   
cada um deve dar o destino correto do seu próprio lixo; Nova lima agradece

oBrAs E MANutENÇão urBANA

A todo momento, o ser humano consome 
produtos, porém cada item pode gerar lixo; é aí 
que entra a responsabilidade dos cidadãos no 
descarte correto dos resíduos. Desde o início da 
gestão, ainda no final de 2016, o Governo Municipal 
cumpre sistematicamente com a sua obrigação de 
manter a cidade bem cuidada. O recolhimento dos 
lixos domiciliar e comercial é feito, diariamente, de 

acordo com a programação preestabelecida pela 
empresa responsável. 

A capina e varrição também são realizadas para 
atender a região central, os bairros e localidades 
mais afastadas da sede. Além disso, para 
incrementar o cuidado com a cidade, a Prefeitura 
realiza plantio de árvores, gramas e palmeiras nos 
espaços públicos, um serviço que deixa os locais 

mais bonitos, limpos e arejados, como as praças, 
por exemplo. 

Hoje, as vias públicas estão mais limpas e 
os cidadãos comuns têm colaborado, varrendo e 
mantendo limpa a porta da casa; alguns ajudam 
ainda mais, limpando passeios e sarjetas próximos 
às residências.

Capina: Nova Suíça, Honório 
Bicalho, Centro (região Rua 
Nova), Bonfim, Matadouro, 
Bela Vista, Mingu, Mina 
D’água e Vila da Serra. 

Paisagismo: Praça Duque 
de Caxias (Retiro), espaço ao 
lado da E.M. Dona Antonieta 
Dias de Souza, no Cristais) e 
canteiro central da Avenida 
José Bernardo de Barros (ao 
lado do Estádio Municipal 
Castor Cifuentes)

governo Municipal cumpre a obrigação de manter os serviços de limpeza pública; todos podem colaborar com atitudes 
simples, como colocar o lixo no dia e horário certos que o caminhão passa; a acomodação correta do mesmo também 

é importante 
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Eu limpo a minha porta e 
cuido também para que o lixo 
não fique espalhado no pé da 
lixeira. Se vejo algum papel ou 
plástico na porta, coloco na 
lixeira comunitária. Temos que 
fazer a nossa parte, deixando 
o lado de fora da casa limpo. 
Lixo na rua atrai bichos e pode 
trazer doenças”

João Ângelo, 
morador do Nossa Senhora de 
Fátima

Na minha casa só colocamos 
o lixo para fora nos dias 
e horários certos que o 
caminhão passa para fazer 
a coleta. A gente tem de ter 
consciência; se tiver muito 
lixo, é só deixar num cantinho 
da casa até o dia da coleta, 
porque se ficar na rua, animais 
espalham tudo”

Armindo Pires, 
morador do Nossa Senhora de 
Fátima

Programação da 
segunda quinzena
deste mês

A população já atendeu ao 
chamado da Prefeitura e colabora 
para manter a cidade limpa. agora 
é a vez do comércio também 
contribuir com o bom exemplo: 
basta dar o destino certo ao lixo, 
colocando-o para recolhimento 
nos dias e horários corretos que 
o caminhão passa. assim, o 
lixo não ficará exposto nas vias, 
atrapalhando pedestres e sujando 
a cidade.  Se cada comerciante 
colaborar, a cidade ficará ainda 
mais agradável, bonita e segura 
para todos.

em nova lima, o código 
de Posturas (instituído pela Lei 
municipal 849), no capítulo v, 
do artigo 31, diz que é proibido 
“alterar vias públicas com lixo, 
materiais velhos ou quaisquer 
detritos”. a pessoa (física ou 
jurídica) que comete esse tipo de 
atitude pode ser multada.

comerciantes 
também devem
fazer a sua Parte

coloque o lixo nos 
locais adequados,  
em dias e horários  
que o caminhão Passa!

mais informações:
emPresa israel
(31) 99872-6680

Fo
to

: W
el

in
gt

on
 d

e 
ol

iv
ei

ra



12
26 de outubro de 2019 • ano 4 • nº 71

governo inicia obras do sistema 
de esgotamento sanitário do josé de almeida   

localidades vizinhas, como vila aparecida, parque aurilândia e vila são José i e ii, além 
de entorno das avenidas presidente Kennedy e Geraldo dias borges, também serão contempladas

serviços de manutenção em redes 
de esgoto de vias Públicas concluídos   
trabalhos em vias públicas não param; no centro e nos bairros cristais e santa rita, 

prefeitura finalizou importantes serviços em redes de esgoto

PLANEJAMENto E gEstão

oBrAs E MANutENÇão urBANA

Lavar louças e roupas, tomar 
banho e dar descargas são ações 
simples que geram resíduos e, 
portanto, requerem um sistema de 
esgotamento sanitário. Além da 
água, os dejetos precisam receber 
o tratamento adequado antes de 
serem lançados aos rios e córregos. 

Como compromisso assumido no 
Plano de Governo Municipal, a sede 
do município terá o esgoto sanitário 
tratado, e o José de Almeida é o 
primeiro bairro onde se inicia, este 
mês, a implantação do sistema. 

As redes coletoras e inter-
ceptoras, que serão construídas 

nas vias públicas, direcionarão o 
esgoto sanitário para a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE). Esse 
sistema beneficiará também bairros 
vizinhos, como o Vila Aparecida, 
Parque Aurilândia e Vila São José 
I e II, e o entorno das avenidas 
Presidente Kennedy e Geraldo Dias 

Borges.  Além de coletar e tratar, 
outra importância da implantação 
do sistema é que vai retirar do 
Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos o esgoto que é lançado 
no Ribeirão do Cardoso, como 
prometido pelo Governo Municipal.

O serviço de manutenção de um ramal de uma 
rede de esgoto na Praça da Bomba foi concluído. Com 
a obstrução, o esgoto retornava para um comércio 
próximo. Foi preciso fazer o remanejamento de ramais 
e substituir as manilhas cerâmicas por tubos de PVC. 
A manutenção ainda incluiu a construção de um poço 
de visita para inspeção da rede coletora e de um dreno 
para captação de água nascente.

O ponto de alagamento nessa via foi solucionado 
com a limpeza e desobstrução de caixa de passagem 
da drenagem urbana e a construção de uma boca de 
lobo para otimizar a capacidade de captação de águas 
pluviais.

O Cemitério Parque também passou por 
manutenção com a substituição de 60 metros de tubos, 
a construção de caixas de passagens e o realinhamento 
de meio-fio em uma extensão de 60 metros. 

Com a construção da EtE José de Almeida, governo cumpre compromisso assumido com os nova-limenses
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por  rede coletora de esgotos, 
interceptores, três estações 
elevatórias de esgotos (EEE), 
uma unidade de tratamento de 
esgotos (ETE) e emissário final. 
A rede coletora é implantada em 
áreas que ainda não a possuem 
e onde o esgoto coletado ainda 
é lançado na rede de drenagem 
pluvial.

CARACTERíSTICAS
DO SISTEMA

Praça da bomba (cristais) avenida antônio de Paula 
santos (santa rita)

cemitério Parque
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acelera abre inscrições Para jovens   
programa contribui para a descoberta de vocações 

e decisões sobre a escolha da profissão

AS vAGAS São LImItAdAS!

DEsENVoLViMENto, trABALHo E rENDA

O programa Acelera está a todo 
vapor. Jovens de 16 a 29 anos que 
desejam participar das atividades 
podem se inscrever, a partir do dia 
29 de outubro, na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Traba-
lho e Renda (Rua Marquês Sapucaí, 
s/no, esquina com Rua Jesus Othero, 
Centro). Durante dez encontros, 
serão ministradas as oficinas de 
orientação profissional, através da 
percepção do mundo do trabalho, e 
orientação profissional de carreira 

que vão direcionar os participantes a 
traçarem um plano, desde a definição 
de objetivos até a escolha de cursos 
profissionalizantes e da profissão.

Também serão abordados 
temas relacionados a experiências 
profissionais e socialização, conforme 
as vocações e habilidades pessoais 
que serão identificadas por eles 
próprios durante as atividades.

O programa, que atua na 
promoção do desenvolvimento 
econômico do jovem, utiliza técnicas 

como vídeos motivacionais, palestras 
com especialistas na área, jogos, 
dinâmicas e vivências de caráter 
lúdico.  São atividades para direcionar 
o olhar dos jovens para o futuro do 
trabalho e ajudá-los a descobrirem 
as próprias vocações e turbinarem 
os talentos pessoais para que as 
decisões sobre a escolha da profissão 
e carreira profissional tenham mais 
sucesso.

O programa oferece o Espaço Acelera (coworking), 
Orientação Profissional de Carreira, Acelerando 
(incubadora de projetos), Meu Futuro no Trabalho 
(atividades com lideranças), Pré-Enem (reforço 
acadêmico) e Núcleo de Empreendedorismo Juvenil 

(NEJ). Cinco turmas do módulo I já concluíram as 
atividades e cinco do módulo II estão em atividades; 
no total, são 250 jovens participando. As escolas 
estaduais de Nova Lima que oferecem o ensino médio 
são parceiras do Acelera. Telefone: (31) 3542-5680

Programa atua na promoção do desenvolvimento 
econômico do jovem e utiliza técnicas diversificadas

CURSO PARA MECânICO DE BICICLETA

 

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.  

GARçom/GARçoNete 
(cód. 2213)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
ensino médio completo e experiência 
anterior na função. Atividades: 
atendimento a clientes, servir comida 
e bebida, digitar pedidos em sistema 
próprio do restaurante e organizar 
mesas. Benefícios: vale-transporte, 
refeição no restaurante e assistência 
médica. Horário de trabalho: 44 
horas semanais – escala 6x1, horário 
de shopping. Salário: fixo + comissão, 
com média de ganho de r$ 3.000,00

cozINHeIRo(A) (cód. 2217)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
ensino fundamental incompleto 
e experiência anterior na função. 
Atividades: preparar pratos, separar 
os alimentos para o cardápio do dia, 
higienização, fatiar, refogar, assar, 
fritar e temperar carnes ou outros 
produtos. Benefícios: vale-transporte, 
assistência médica, refeição no 
restaurante. Horário de trabalho: 44 
horas semanais – escala 6x1, horário 
de shopping. Salário: fixo + comissão, 
com média de ganho de r$ 2.500,00

BARmAN (cód. 2216)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
ensino médio completo e experiência 
anterior na função. Atividades: 
preparar drinques e explicar aos 
clientes detalhes do cardápio, 
orientando-os sobre as bebidas; servir-
los e estar sempre atento a todas as 
suas necessidades. Benefícios: vale-
transporte, alimentação na empresa 
e assistência médica. Horário de 
trabalho: 44 horas semanais – escala 
6x1. Salário: fixo + comissão, com 
média de ganho de r$ 2.000,00

cumIm (cód. 2215)

Requisitos: idade acima de 18 
anos e ensino médio completo. 
Atividades: auxiliar o garçom no 
atendimento, servir refeições e bebidas 
aos clientes, organizar mesas e 
utensílios e limpar e organizar o salão 
do restaurante. Benefícios: vale-
transporte, alimentação no restaurante 
e assistência médica. Horário de 
trabalho: 44 horas semanais – escala 
6x1; horário de shopping. Salário: fixo 
+ comissão, com média de ganho de 
r$ 1.700,00

os cadastros poderão ser feitos 
até 30 de outubro. caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

vAGAS em
NovA LImA

O projeto Conexão Profissional está com as inscrições 
gratuitas abertas para o curso para mecânico de bicicletas. 
o objetivo é capacitar os participantes para atividades 
alternativas de trabalho e renda. Podem participar pessoas 
de ambos os sexos acima de 16 anos. as inscrições devem ser 
feitas na Secretaria de desenvolvimento, trabalho e renda 
(Rua Marquês de Sapucaí, s/no, esquina com Jesus othero) ou 
pelo telefone: (31) 3542-5620. o curso será ministrado de 18 
de novembro a 17 de dezembro deste ano, das 18h às 22h, na 
escola municipal emília de lima (rua abolição, 88, centro).

Participar do Acelera é muito importante, 
pois ensina a gente várias coisas, por 
exemplo, como se preparar e como se 
comportar para entrar no mercado de 
trabalho;  também ajuda a entender mais 
sobre o que a gente quer ser na vida. 
E agora sei o que quero, sei os meus 
objetivos: fazer medicina veterinária 
e também encontrar uma maneira de 
ajudar a população, porque gosto muito 
de ajudar as pessoas”

Leandro de Souza Lima, 
E. E. Josefina Wanderley Azeredo (Honório 
Bicalho)
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reforma da biblioteca começa nas Próximas semanas  
projeto mantém características da construção original do imóvel, que é tombado

turisMo

CuLturA

Dois importantes cursos para 
a produção associada à atividade 
turística estão sendo realizados 
no prédio do Turismo, da Praça Dr. 
Antonino Fonseca Jr, 8.

Uma iniciativa para profissiona-
lizar e capacitar artesãos nova-
limenses na produção de itens 
que resgatem memórias que estão 

relacionadas aos atrativos turísticos 
de Nova Lima, o projeto Souvenir teve 
sua aula inaugural na última quarta-
feira. Ao final do curso, os alunos 
participarão de uma exposição para 
divulgar os trabalhos.

Já na quinta-feira, foi a vez 
da terceira turma do Núcleo de 
Produtores de Queca e Lamparina, 

projeto já consolidado desde 2017, se 
encontrar. O objetivo é profissionalizar 
a produção de Queca e Lamparina 
para transformá-las em produtos 
turístico-gastronômico local durante 
o ano inteiro, e não apenas na época 
natalina.

Durante os cursos são abordados 
temas como: sensibilização 

para o turismo, associativismo 
e Microempreendedor Individual 
(MEI), embalagem, rotulagem e 
empreendedorismo.  Ao todo serão 
oito encontros e, no fim do ano, haverá 
uma feira especial para apresentação 
e venda dos produtos, gerando renda 
para os produtores.

cidade investe em qualificação 
de Profissionais da área turística   

cursos de produção de queca e lamparina e projeto souvenir capacitam nova-limenses

Produtos movimentam a economia local e divulgam a gastronomia típica da cidade interessados podem se inscrever no projeto souvenir até o dia 29 de outubro
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As obras de recuperação do prédio que abriga 
a Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos 
Guimarães, situado no Centro – na Avenida 
Rio Branco, no Corredor Cultural –, terão início 
nas próximas semanas. Ao revitalizar o imóvel, 
o Governo Municipal visa proporcionar mais 
segurança e conforto aos usuários, acessibilidade 
às pessoas com deficiência e, também, ampliar 
os serviços prestados, além de criar um espaço 
cultural para a realização de eventos, como 
saraus de poesias e contação de histórias.

Serão feitas reformas no telhado, piso, nas 
esquadrias de madeira e nos banheiros. O imóvel 
é tombado pelo município e, portanto, o projeto 
foi elaborado com critérios rigorosos para se 
manter fiel aos detalhes da construção original.

Será construído, ainda, um anexo em dois 
pavimentos nos fundos do imóvel, interligando à 
edificação principal por uma passarela. Também 
serão instaladas duas plataformas elevatórias 
para garantir a acessibilidade de todos.

situado no Corredor Cultural, prédio será recuperado para voltar a abrigar a Biblioteca Pública Municipal
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CuLturA

O Governo Municipal repassou cerca de  
R$ 150 mil em subvenções para quatro entidades 
e organizações da sociedade civil que difundem a 
cultura na cidade. A solenidade de entrega simbólica 
do recurso ocorreu neste mês, na Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves.

Neste ano foram contemplados: Sociedade 
Cultural do Jambreiro, Centro de Recreação de 

Atendimento e Defesa da Criança e Adolescente – 
Circo de Todo Mundo, Associação Milan Galo Social 
e Associação Artes da Terra.

Cada projeto apresentado receberá até  
R$ 26.500,00 em subvenção. As organizações 
sociais participaram do edital de chamamento 
público, disponibilizado no site da Prefeitura. 
Os trabalhos estão voltados para a execução de 

serviços, programas e projetos ou equivalentes na 
área cultural, com duração determinada, no âmbito 
do município.

Entre os eixos temáticos exigidos no edital 
estão música, artesanato, artes cênicas, folclore e 
cultura popular, recuperação do patrimônio cultural 
e literatura.

A Prefeitura celebrou o mês das 
crianças com dezenas de shows 
infantis, teatro, circo, exposições, 
recreação, danças, cineminha, variadas 
oficinas culturais e muita alegria em 
toda a comunidade.

O projeto “Agendinha Cultural” 
contou com a participação de centenas 
de pequenos em várias localidades 
e apresentou uma série de opções 
gratuitas para diversão de todos.

As atividades ocorreram nos 
Centros de Atividades Culturais 
Cabeceiras e Jardim Canadá, Escola 
Casa Aristides, São Sebastião das 
Águas Claras, Honório Bicalho, Santa 
Rita, Balneário Água Limpa, Galeria de 
Arte Municipal e na Praça Bernardino 
de Lima, no Projeto Sexta na Feira.

Prefeitura rePassa cerca de r$ 150 mil 
em subvenção  

entidades contempladas promovem a difusão da cultura em Nova lima

mês das crianças foi rePleto 
de atividades culturais em nova lima
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A subvenção é de extrema 
importância para nós, pois só 
conseguimos fazer um trabalho 
social com esse apoio. Um 
trabalho não apenas voltado 
para o artesanato, mas para 
a cultura como um todo. Com 
esse suporte, conseguimos 
promover mais eventos 
culturais para a comunidade”

Cláudia Rossi, 
presidente da Associação Artes 
da Terra

Esse recurso vem em boa hora, pois nos 
permite tocar adiante nossos projetos para 
propagar ainda mais a música em nossa 
comunidade. Vem muita coisa nova por aí”

Benedita Maximinio Álvares da Costa, 
presidente do Coral do Jambreiro

Com o repasse da subvenção, 
recebemos um importante 
incentivo para desenvolvermos 
o trabalho na comunidade. 
Não somos autossustentáveis e 
esse recurso nos fortalece para 
desenvolvermos ainda mais 
nossas atividades. O governo, 
quando investe em cultura, 
investe em pessoas”

Ismar Basílio da Cruz, 
presidente da Associação Milan 
Galo Social

Programação promoveu a difusão ampla da cultura na comunidade

Diretrizes de concessão seguem o sistema Municipal de Cultura mediante 
a transferência de recursos financeiros, em conformidade a legislação vigente
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