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Prefeitura apresenta projeto Zona Limpa 
de Desenvolvimento, que trará alternativas 
para o futuro da cidade, proporcionando a 
diversificação das atividades econômicas e 
atração de empresas não poluentes
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A NovA LimA 
do futuro

Nesta semana, apresentamos um 
ambicioso projeto que promete criar uma 
série de alternativas de desenvolvimento 
econômico para Nova Lima: a Zona Limpa 
de Desenvolvimento (ZLD), cujos trabalhos 
foram iniciados ainda em 2017 e, agora, 
começa a se tornar realidade.

Essa iniciativa se baseia em estudos 
e impactos de médio e longo prazos 
para avaliar as vocações das regiões do 
município, proporcionar a diversificação 
das atividades econômicas e atrair 
empresas não poluentes aos seguintes 
polos: Vila da Serra (distrito de inovação 
e negócios digitais) Vale do Sol (distrito 
de biomedicina), Região Central (distrito 
de economia criativa), Lagoa dos Ingleses 
(distrito de biotecnologia) e Honório 
Bicalho (distrito de economia criativa/
esportivo).

Nosso compromisso é diminuir, cada 
vez mais, a dependência da atividade da 
mineração, que ainda é muito grande em 
nossa cidade. Embora tenhamos uma 
previsão de mais 40 anos de exploração 
mineral, essa diversificação se faz cada 
vez mais necessária para que tenhamos 
condições de manter uma cidade 
organizada, com investimentos nas áreas 
social, saúde, educação, obras, cultura, 
esporte e tantas outras.

Nosso foco, portanto, é atrair negócios 
digitais, de prestação de serviços e 
economia criativa, que sejam compatíveis 
com a preservação ambiental que Nova 
Lima possui até hoje. Com a criação das 
ZLDs, deixamos uma mensagem clara: os 
empreendimentos são muito bem-vindos 
em nosso território, que respeita essa 
vocação para a preservação ambiental.
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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  
(31) 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

No dia 3 de dezembro, foram empossados 
os 30 novos representantes do Conselho 
Municipal de Educação (CME), dentre titulares 
e suplentes, que deverão propor normatizações, 
deliberações, articulações em rede, além de 
fiscalizar a execução dessa política pública em 
nível municipal, nos próximos dois anos.

O órgão é autônomo, independente e possui 

papel democrático fundamental no sentido de 
assegurar e garantir o direito a uma educação 
de qualidade à população. Sua composição 
considera representantes do governo, das redes 
pública e privada, além da sociedade civil. A 
recomposição do CME é baseada na Lei Nº 2.261 
de 28 de março de 2012.

Novos CoNsELhEiros muNiCiPAis 
dA EduCAção são EmPossAdos  

Cerimônia realizada na prefeitura reuniu membros 
que atuarão de 2020 a 2022

Órgão tem as funções de propor normatizações, fiscalizar a 
execução da política educacional em nível municipal, dentre outras
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Temos o desafio de lidar com muitas 
mudanças da educação em nível nacional, 
estadual e municipal. Ainda precisamos 
avançar muito e, para isso, é nossa tarefa 
estarmos atentos, procurando sempre 
aperfeiçoar, melhorar os índices educacionais, 
observando a efetividade dos investimentos 
que estão sendo feitos nessa área”

Wilson Rodrigues de Moura, 
representante das escolas estaduais do ensino 
médio e presidente do CME

O conselho deve ser um parceiro do município 
para qualificar a educação, mas precisa ser 
crítico também, não no sentido do confronto, 
mas sim da exposição de ideias e do 
conflito de interesses, uma vez que o debate 
respeitoso de opiniões diferentes resulta no 
fortalecimento da política”

Rosilene Coelho Clemente, 
representante do segmento ensino médio pelo 
Colégio Santa Maria Minas e vice-presidente 
do CME
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Cantores e instrumentistas mirins emocionaram o público que compareceu ao evento 

Na noite do dia 28 de novembro, 
a Prefeitura realizou, na quadra da 
Escola Municipal Martha Drummond 
Fonseca, a II Mostra do Programa 
Escola em Tempo Integral, para 
celebrar o final do ano e apresentar 
os resultados positivos que a 
iniciativa tem trazido na vida de seus 
participantes. Mais de 200 pessoas 
compareceram ao evento.

Contando com 16 apresentações 
culturais dos próprios alunos, que 
representaram as escolas que 
oferecem o programa, a mostra 
trouxe espetáculos de teatro, 
danças de diversos estilos, desde o 
contemporâneo ao maculelê, ginástica 
artística, execuções coletivas de 
instrumentos musicais, como a flauta 
doce e o xilofone, além de coral e 
canto livre. 

Em sua segunda edição, o evento 
propicia mais integração entre a 
família e a escola e representa 

No dia 30 de novembro, o palco 
do Espaço Show, montado na Escola 
Municipal Martha Drummond Fonseca, 
recebeu os finalistas do Festival de 
Talentos da Educação: foram dez 
apresentações musicais coletivas, 
solos e em dupla que emocionaram o 
público formado por pais dos alunos, 
familiares, estudantes e profissionais 
da rede.

Na semana anterior (dia 26 de 
novembro), as crianças se apresentaram 
para um júri formado por importantes 
nomes da música nova-limense, que 
elegeu os três primeiros colocados do 
festival. Entretanto, os destaques só 

foram revelados durante a apresentação 
de encerramento, que também contou 
com músicas interpretadas por 
professores.

A iniciativa é um desdobramento do 
projeto Caixa Musical, desenvolvido na 
rede de ensino entre os meses de agosto 
e outubro. Durante o mês de novembro, 
aconteceram etapas internas para a 
escolha dos representantes das escolas 
para as demonstrações públicas. As 
crianças da pré-escola também foram 
envolvidas ao longo do ano e puderam 
soltar a voz durante a abertura do 
festival, realizada no dia 22 de agosto, 
no Hall da Prefeitura.

EDUCAÇÃO

ii mostrA do ProgrAmA EsCoLA 
Em tEmPo iNtEgrAL é suCEsso  

por meio de teatro, música e dança, alunos emocionam pais, 
responsáveis e profissionais da educação

fEstivAL dE tALENtos mobiLizA mAis 
dE 200 EstudANtEs dA rEdE PúbLiCA muNiCiPAL   

primeira edição do projeto foi encerrada com dez apresentações musicais de alunos e professores

Ginástica artística esteve entre as apresentações que encantou os presentes 
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O mais legal que eu achei em participar do festival foi que 
o público que assistia só aumentava; primeiro toquei na 
escola, no Hall da Prefeitura e depois no encerramento. 
Quando falou meu nome como vencedor, eu só vi meu pai 
gritando, fiquei muito emocionado. Quando for adulto, 
quero viajar para outros países e tocar música para as 
pessoas”

Samuel Nero, 
vencedor do Festival de Talentos da Educação e aluno do 4o 

ano da Escola Municipal Vicente Estêvão dos Santos, 9 anos

AtividAdEs ofErtAdAs

O grande vencedor do concurso foi Samuel Nero, da Escola 
Municipal Vicente Estêvão dos Santos, que tocou ao piano Fur 
Elise, de Beethoven. A 2a colocada foi Lorena Estefânia Correia 
dos Reis, da Escola Ana do Nascimento Souza de Educação 
Especial, que comoveu o público com a canção Era Uma 
vez, de Kell Smith. em 3º lugar, ficou Kauá Souza fonseca, 
representando a Escola Municipal Harold Jones, com o sucesso 
de Michael Jackson, We Are The World (Um Mundo Bem Melhor).

iniciativa RevelOu talentOS da múSica

uma oportunidade para que os pais 
prestigiem novas habilidades dos 
filhos, desenvolvidas durante as 
aulas e oficinas do programa, cujo 
objetivo é assegurar a permanência 
dos estudantes na educação básica, 
combater a vulnerabilidade social e 
potencializar a qualidade do ensino 

por meio de práticas e atividades que 
estimulam novos saberes e fortalecem 
o respeito à diversidade.

A iniciativa atende cerca de 
1.300 estudantes do 4º e 5º anos, 

com reforço de língua portuguesa 
e matemática, inglês, artesanato, 
teatro, fanfarra, cidadania, educação 
para o trânsito, higiene pessoal, 
horta, dança, música, ioga, jiu-jitsu, 
tênis, capoeira e hóquei.
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CAsA dE PAssAgEm fEmiNiNA é iNAugurAdA 
PArA gArANtir digNidAdE às muLhErEs 

 E fAmíLiAs Em situAção dE ruA   
execução dos serviços está a cargo da entidade avante Social 

Instituto jurídico para efetivação da Cidadania e Saúde

DEsEnVOLVIMEnTO sOCIAL

No dia 26 de novembro, foi 
entregue à população o primeiro 
equipamento público do município 
de acolhimento institucional para 
mulheres e famílias em situação 
de vida nas ruas. Localizada na 
Rua Doutor Aníbal de Morais 
Quintão, nº 32, Centro, a unidade 

funciona como uma casa, onde 
moradoras poderão se organizar 
para buscarem a superação das 
circunstâncias e violações que as 
levaram a condição de rua. Além 
das ofertas que garantem proteção 
integral, como moradia ou pernoite, 
alimentação, banho, dentre outros, 

serão prestados atendimentos socio-
assistenciais e encaminhamentos 
diversos, facilitando o acesso 
a direitos e políticas públicas.  
As mulheres podem ser acolhidas 
com filhos ou outros membros da 
família.

............................................. 
em caSO de dúvidaS SOBRe 
OS SeuS diReitOS, PROcuRe: 
RUA BENEDiTO VALADARES, 69 
1º andar, Sala 4 / nova lima 

ShoPPing - bonfim  
(31) 3541-2999/ 3541-1708

Produto com 
a validade 

vencida
De acordo com a Lei 1.386/19, 
o consumidor que verificar que 
o produto à venda encontra-se 
com a validade vencida tem 
garantido o direito de receber o 
mesmo produto, gratuitamente, 
dentro do prazo de validade. O 
problema deverá ser verificado 
dentro do estabelecimento, 
lembrando que, caso a empresa 
não tenha o mesmo produto 
ou equivalente, o consumidor 
poderá pegar qualquer produto, 
pagando apenas a diferença. 
Entretanto, se o consumidor 
perceber após deixar o 
estabelecimento, haverá a 
substituição do produto ou 
a devolução do valor que foi 
pago. 

Unidade possui quatro quartos, sala, cozinha, banheiros, área externa e um setor administrativo que conta com salas de atendimento
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PAPo dE tAmbor EstimuLA rEfLExão 
sobrE iguALdAdE rACiAL, Por mEiodE ELEmENtos 

dA CuLturA Afro-brAsiLEirA    
evento reúne participantes, todas as terças-feiras, para debater questões étnico-raciais e enfrentar o racismo

AçõEs mArCAm LutA PELo fim 
dA vioLêNCiA CoNtrA As muLhErEs    

lançada no dia 20 de novembro, campanha “16 dias de ativismo 
pelo fim da Violência Contra a Mulher” é realizada em diversas regiões da cidade

DEsEnVOLVIMEnTO sOCIAL

Inspirado pela filosofia Ubuntu, expressão 
africana que significa “Eu sou porque nós somos”, 
o Papo de Tambor propõe uma mistura de roda 
de conversa com oficina de tambores. Pautado 
pelos conceitos que pregam o respeito mútuo, a 
cooperação e a humanidade para com o outro, o 
projeto é realizado às terças-feiras, no coreto da 

Praça Bernardino de Lima, a partir das 19h, e é 
aberto a pessoas de todas as idades e perfis. 

Iniciado no mês de agosto, o Papo de Tambor 
é uma iniciativa da Prefeitura, com o objetivo de 
combater o racismo e proporcionar aprendizados 
sobre as raízes africanas, que fazem parte da 
cultura brasileira, além de representar um espaço 

de construção coletiva e práticas musicais. A cada 
edição, os participantes têm a oportunidade de entrar 
em contato com elementos culturais que relacionam 
Brasil e África. Na ocasião, independentemente da 
aptidão musical, todos podem tocar o tambor e 
entoar cantos, cujas letras reflexivas contribuem 
também para uma consciência negra.

No dia 29 de novembro, 
equipes de Saúde da Família, 
apoiadas pela comunidade 
do Jardim Canadá, fizeram 
uma caminhada pelo bairro, 
levando faixas e mensagens 
de enfrentamento às diversas 
formas de violência contra o 
público feminino. No dia 3 de 
dezembro, aconteceu, em Honório 
Bicalho, uma Roda de Conversa 
sobre Feminicídio, ou seja, quando 
mulheres são mortas em crimes 
de ódio motivados pela condição 
de gênero.

Já no dia 4 de dezembro, foi 
a vez de uma Roda de Conversa 
sobre a Lei Maria da Penha e 

Mecanismos de Fortalecimento 
da Mulher, no Hall da Prefeitura. 
Em 6 de dezembro, aconteceu 
a distribuição de laços brancos 
pela cidade, marcando o dia de 
mobilização dos homens pelo fim 
da violência contra a mulher. 

Abordagens como essas são 
fundamentais para sensibilizar a 
população sobre os malefícios do 
machismo e seus desdobramentos, 
além de debater a importância 
da criação de novas formas de 
promoção e proteção do público 
feminino em um país onde, a 
cada duas horas, uma mulher é 
assassinada.

Tambores e canções são utilizados para estimular o contato com sabedoria 
ancestral e aprimorar o debate sobre igualdade racial

Comunidade e ativistas debateram o tema
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ta Com minha mãe aprendi a bater no peito e a 
ter orgulho de ser negra. Eu estava em busca 
de um espaço para abordar essas questões que 
são debatidas aqui. Essa roda é mágica, uma 
das melhores coisas que aconteceu na minha 
vida. Penso que precisamos reescrever a história 
da cidade, reconhecendo o papel das pessoas 
negras que também a construíram, como nossos 
pontos turísticos, por exemplo, o Bicame: quem 
os ergueu, foram de fato os ingleses ou mãos de 
negros escravizados? Tudo isso, podemos trazer 
para o Papo de Tambor”

Amanda Beatriz Soares Barbosa, 15 anos, 
estudante, moradora do Rosário e participante do 
Papo de Tambor
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Os novos semáforos, instalados 
na altura do Serena Mall, já estão 
em funcionamento desde o dia 
29 de novembro. Foram colocados 
três semáforos de dois tempos, 
que trabalham juntos (semáforos 
repetidores).

A previsão é de que, no início 
do próximo ano, sejam implantados 
semáforos na trincheira situada no 
limite da MG-030 com a Alameda 
Oscar Niemeyer e a Rua Ministro 
Orozimbo Nonato. 

As obras representam melhorias 
de trânsito na trincheira do Vila da 
Serra e nas rotatórias do Vila Castela 
e Serena Mall. As intervenções 
compreendem instalação de 
semáforos, implementação de 
cruzamentos, alargamento de pista 
e sinalização para motoristas e 
pedestres. 

Com a conclusão do projeto, a 
expectativa é gerar mais fluidez para o 
trânsito e mais segurança para quem 
transita pela região, incluindo a MG-
030, e também para as pessoas que, 
vindas de Belo Horizonte, precisam se 
dirigir a Nova Lima.

O abrangente projeto metro- 
politano foi desenvolvido e hoje 
encontra-se em análise pela BHTrans. 
Depois de homologado entre os 
municípios e o Ministério Público 
Estadual, poderá ser implantado. 

A execução das obras está 
prevista no Termo de Compromisso 
firmado entre a Prefeitura, o 
empreendimento Concórdia e a 
Associação dos Empreendedores dos 
Bairros Vila da Serra e Vale do Sereno, 
que respondem pela realização e pelo 
custeio da obra.

oPErAção NAtALiNA iNtENsifiCA sEgurANçA 
dE PEdEstrEs E LojistAs durANtE o mês dE dEzEmbro    

atuação da guarda Municipal realiza o patrulhamento em áreas de grande circulação

sEmáforos NA ALturA do sErENA mALL 
já Estão fuNCioNANdo   

Novidade faz parte de um plano de mobilidade para melhorar o trânsito da região; 
segunda etapa do projeto será concluída no início de 2020

Com a chegada do fim de ano, 
o pagamento do 13º salário e a 
consequente intensificação das 
compras, é comum o aumento 
da circulação de pedestres e da 
movimentação do comércio na cidade, 
ambiente propício para roubos e 
furtos. 

Visando o aumento da segurança 
de comerciantes e da população que 
vai às compras nessa época, a Guarda 
Civil Municipal (GCM) deu início, no dia 
2 de dezembro, à Operação Natalina 
2019, que tem disponibilizado um 
efetivo maior nas áreas comerciais de 
Nova Lima, com policiamento a pé, em 
motocicletas e viaturas de trânsito.

A região central da cidade e os 
bairros Vila da Serra, Honório Bicalho 
e Jardim Canadá serão contemplados. 
A operação contará também com a 
base comunitária e seu apoio em 
pontos fixos estratégicos. 

TRânsITO

sEGURAnÇA

Condutores que passam pela região contam com mais segurança

Região central da cidade e os bairros Vila da serra, Honório 
Bicalho e Jardim Canadá serão contemplados

MaIS SeguraNça CoM a INStalação de defeNSaS MetálICaS

CoNfIra aS 
prINCIpaIS dICaS 
de SeguraNça 
para a époCa:

Outra ação do Governo Municipal para reforçar 
a segurança da região é a instalação de defensas 
metálicas ao longo da mg-030. estão sendo instalados 
1.800 metros não lineares de defensa metálica, com 
investimento de r$ 464 mil, pela Prefeitura. os guard 

rail, como também são conhecidos, foram colocados 
do Km 10 (Trincheira Vila da Serra) até próximo ao 
condomínio Ville de Montagne, locais onde as curvas 
são mais acentuadas.

- evite portar grandes quantidades 
de dinheiro 
- Prefira pagar com cheque ou cartão 
- não deixe a bolsa, carteira ou 
outros objetos de forma descuidada 
- evite retirar sua carteira ou celular 
em público, principalmente em locais 
de grande movimentação 
- não perca as crianças de vista, 
enquanto olha vitrines ou faz 
compras 
- Se for vítima de furto ou em 
caso de atitude suspeita, acione 
imediatamente a GCM, no 153 ou 
3541-5050
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mEtroPoLitANo
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urbIS-S x urbIS-e

NovA LimA CoNquistA sELo 
dE iNtEgrAção mEtroPoLitANA   

prêmio foi concedido pelo governo estadual em reconhecimento 
às ações inovadoras realizadas pelo município

LEi dE urbANizAção soCiAL é AProvAdA   
projeto é economicamente viável para a população de baixa renda, que não precisa 
comprovar garantias nem passar por análises de crédito para adquirir seu imóvel

O prefeito Vitor Penido 
recebeu do governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema, o Selo de 
Integração Metropolitana, entregue 
aos municípios cujos gestores 
desempenharam ações inovadoras 
voltadas para a integração regional. 
A entrega do prêmio ocorreu 

na abertura da VII Conferência 
Metropolitana da RMBH, realizada no 
dia 28 de novembro, no Auditório JK 
– Cidade Administrativa.

Nova Lima tem se destacado por 
sua contribuição para o planejamento 
e  execução de funções públicas de 
interesse comum na Grande BH, além 

da participação em conferências 
metropolitanas e da busca por 
parcerias, mediante convênios de 
cooperação, com outros municípios. 
Exemplo disso é o processo de 
regularização fundiária do Bairro 
Balneário Água Limpa, situado no 
limite com Itabirito.

Na oportunidade, o prefeito 
de Nova Lima ressaltou as ações 
realizadas nos últimos três anos para 
recolocar a cidade em ordem, trabalho 
que foi reconhecido e elogiado pelo 
próprio governo estadual durante a 
solenidade.

Considerado um dos passos 
mais importantes de uma política 
habitacional, o projeto de lei que 
trata da Urbanização de Interesse 
Social – Urbis, elaborado pela 
Prefeitura, foi aprovado pela Câmara 
Municipal de Nova Lima. A proposição 
estabelece normas gerais e 
procedimentos aplicáveis à produção 
de parcelamentos, para permitir o 
acesso da população de baixa renda 
a lotes urbanizados. O objetivo é 

identificar espaços urbanos vazios, 
que possam receber a prestação de 
serviços públicos e assegurar uma 
boa qualidade de vida para seus 
habitantes.

Duas modalidades de urbanização 
serão criadas: a de interesse social, 
com lotes destinados a beneficiários 
que comprovarem renda familiar 
de até três salários mínimos; e a 
de interesse específico, relativa a 
lotes destinados a beneficiários 

não enquadrados na anterior e que 
comprovarem renda de até cinco 
salários mínimos.

A aprovação da lei atende a uma 
das principais demandas existentes 
em Nova Lima, uma vez que o 
cenário atual é de déficit habitacional 
na cidade, onde a maior parte da 
população não dispõe de recursos 
financeiros nem acesso a crédito para 
adquirir um imóvel.

GEsTÃO

HABITAÇÃO

Durante VII Conferência Metropolitana da RMBH, governador Romeu Zema entrega prêmio ao prefeito de nova Lima, Vitor Penido

falta de aCeSSo à 
terra faVoreCe a 
exCluSão SoCIal, 
aléM de oCupaçõeS 
IrregulareS, CoM Mo-
radIaS preCárIaS, SeM 
INfraeStrutura e CoM 
degradação aMbIeNtal

os beneficiários enquadrados na urbis-S 
deverão pagar pelo valor da terra, pelos serviços 
de elaboração e aprovação dos projetos executivos, 
e demais custos necessários à implantação e 
gestão do empreendimento, exceto infraestrutura 

e os demais custos que poderão ser arcados pela 
Prefeitura.

Já os beneficiários enquadrados na urbis-e 
deverão pagar pelo valor da terra, pelos 
serviços de elaboração e aprovação dos projetos 

executivos, além dos demais custos necessários 
à implantação e gestão do empreendimento, 
incluindo a urbanização.
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DEsEnVOLVIMEnTO, TRABALHO E REnDA

Comportamento e habilidades técnicas: estudantes foram recepcionados com Aula Magna que tratou 
sobre a importância de desenvolver habilidades empreendedoras para o mercado de trabalho
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No último dia 26, o município 
celebrou mais uma conquista com a 
aprovação de 70 jovens nova-limenses 
no curso Técnico em Administração 
do Sebrae – unidade Nova Lima e 
que passam a entregar o Núcleo de 
Empreendedorismo Juvenil (NEJ) de 
Nova Lima. A recepção dos aprovados, 
no Hall da Prefeitura, contou com as 
presenças do prefeito Vitor Penido e 
de outras autoridades, além dos pais 
e responsáveis. 

A recepção foi marcada por uma 
palestra proferida por Frederico 
Amorim, que discorreu sobre a 
importância do empreendedorismo 
e contou as suas experiências 
profissionais que o transformaram 
em um caso de sucesso e referência 
na comunidade onde mora.

O NEJ trabalha o desenvolvimento 
pessoal do estudante, como a 
competência técnica e o com-
portamento, visando à descoberta do 

mundo do empreendedorismo como 
opção de trabalho. São parceiros 
do projeto o Sebrae e a Fiemg, 
responsáveis pela metodologia e 
estrutura do projeto, em que os 
alunos são estimulados a desenvolver 
características como autonomia, 
proatividade e responsabilidade 
socioambiental, que contribuem 
para torná-los cidadãos críticos e 
conscientes do seu papel na sociedade.

No dia 27 de novembro, a Prefeitura entregou o certificado 
de conclusão das oficinas de Orientação Profissional de Carreira 
a 103 jovens, com idade até 24 anos. Seis turmas concluíram 
o módulo com ênfase e percepção do mundo do trabalho e 
outras seis turmas formaram-se no módulo com ênfase 
no autoconhecimento e desenvolvimento comportamental. 
As oficinas fazem parte do programa Acelera, criado pelo 
Governo Municipal, e têm o objetivo de promover atividades 
profissionalizantes, de desenvolvimento econômico, humano e 
comportamental, visando o crescimento completo do jovem.

 

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.  

cOORdenadOR de OBRa 
(cód. 2383)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino superior completo em 
Engenharia Civil, de Produção ou 
Mecânica e experiência anterior 
comprovada na função. Benefícios: 
vale-transporte, cesta básica e 
assistência médica. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. Salário: R$ 3.028,20.

auxiliaR adminiStRativO 
/ vaga PaRa PeSSOa cOm 
deficiência – Pcd (cód. 

2385)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo e 
conhecimento em informática (Pacote 
Office). Benefícios: transporte e 
alimentação na empresa. Horário 
de trabalho: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h. Salário:  
r$ 1.7000,00.

fReSadOR (cód. 2387)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo, 
com experiência convencional e 
CNC. Benefícios: vale-transporte, 
alimentação na empresa e assistência 
médica. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
16h48. Salário: a combinar.

auxiliaR de tOPOgRafia 
(cód. 2386)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
ensino fundamental completo e 
experiência anterior comprovada na 
função. Benefícios: vale-transporte, 
vale-alimentação, seguro de vida 
e assistência médica. Horário de 
trabalho: de segunda a quinta-feira, 
das 7h às 17h17, e sexta-feira, das 
7h às 16h17. Salário: r$ 1.365,91.

RecePciOniSta (cód. 2387)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo e 
conhecimento em informática 
(Pacote Office). Benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e assistência 
médica. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 8h15 às 
18h15. Salário: r$ 1.144,00.

os cadastros poderão ser feitos 
até 11 de dezembro. 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 jovENs NovA-LimENsEs ENtrAm PArA o 

NúCLEo dE EmPrEENdEdorismo juvENiL    
aula Magna marcou a recepção dos estudantes aprovados no curso 

técnico em administração, cujo foco é o desenvolvimento das habilidades pessoais 
e fomento ao empreendedorismo

mAis dE 100 jovENs rECEbErAm 
oriENtAção ProfissioNAL dE CArrEirA

Estou feliz por integrar o NEJ, pois é importante se qualificar e isso 
acrescentará no meu currículo. Também pretendo empreender e o 
curso tem esse foco”

Luana Karoline Pereira Lopes, 19 anos, 
Bairro Cascalho
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Lançamento das ZLDs contou com a participação de empresários e autoridades; mais investimentos e emprego para nova Lima
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Os polos não são implantados 
pela Prefeitura, mas pela própria 
iniciativa privada, respeitando as 
vocações que cada região tem, 

em função de negócios já em 
funcionamento ou em fase de 
implantação.

•	 Polo	 de	 Economia	 Criativa	 (sede	 e	 região	 central	 de	
Honório	Bicalho	e	Rio	de	Peixe): visa atrair novas empresas e 
negócios ligados ao entretenimento, turismo, esporte, à cultura e 
comunicação, além de iniciativas capazes de transformar o talento 
criativo das pessoas em um negócio rentável, com destaque, por 
exemplo, para gastronomia, moda, design, audiovisual e produção 
de cervejas artesanais. 

•	 Polo	de	Inovação	e	Negócios	Digitais	(Vila	da	Serra): apresenta 
atividades ligadas a serviços da Tecnologia da Informação (TI), 
atenção à saúde humana, consultorias empresariais e atividades 
ligadas à inovação. São empresas que desenvolvem produtos e 
serviços com alto valor agregado e possuem alto potencial de 
inovação.

•	 Polo	de	Biomedicina	(Vale	do	Sol): visa atrair novas empresas 
que atuam com serviços de atenção à saúde humana, como 
hospitais, clínicas, laboratórios e demais empresas da cadeia 
produtiva e receptiva.

•	 Polo	 de	 Biotecnologia	 e	 Saúde	 (Lagoa	 dos	 Ingleses): tem 
como proposta, além da atração de empresas do segmento, 
acelerar o crescimento de startups já existentes no município e de 
outras que interessarem em se instalar.

Desde 2016, o Governo Municipal 
vem promovendo medidas para 
organizar o município em vários 
setores, principalmente, nas áreas 
de educação, saúde e administração. 
No entanto, Nova Lima também 
precisava, urgentemente, atrair novos 
negócios e projetos para a reto- 
mada do seu desenvolvimento 
econômico. Para isso, foi criado, 
em 2017, o projeto Zona Limpa de 
Desenvolvimento (ZLD), lançado 
no dia 5 de dezembro, no Espaço 
Viver Brasil (Serena Mall), com a 
presença do prefeito Vitor Penido, 
outras autoridades e empresários. O 
objetivo das ZLDs é criar alternativas 
de desenvolvimento econômico na 
cidade, especialmente, as que tratam 
da diversificação para diminuir 
a dependência da atividade da 
mineração, que ainda é muito grande 
em Nova Lima.

O projeto foi embasado em 
estudos e impactos de médio e 
longo prazos e avaliou as vocações 
das regiões do município para 
a diversificação das atividades 
econômicas. As ZLDs priorizam atrair 
empresas não poluentes e que criem 
novas oportunidades de emprego e 
renda para o nova-limense. Por outro 

PrEfEiturA APrEsENtA zoNA LimPA dE dEsENvoLvimENto 
PArA AtrAir EmPrEsAs E gErAr rENdA NA CidAdE    

projeto integra o plano de desenvolvimento do governo Municipal, que busca 
a retomada e diversificação da economia

zoNAs LimPAs dE dEsENvoLvimENto:
Já estamos aqui em Nova 
Lima há sete anos e a gente 
acredita que agora, com a Zona 
Limpa de  Desenvolvimento, e 
por sermos âncora no Distrito 
de Inovação, vamos inspirar 
novas empresas. A visão de 
crescimento é muito vinculada 
a mercado; se novas empresas 
vierem, isso pode gerar mais 
trabalho”

Otávio Galvão, 
diretor executivo da Accenture 
(sediada no Vila da Serra – 
Polo de Inovação e Negócios 
Digitais)

A região tem uma boa 
infraestrutura de saneamento 
para indústrias de ponta, e não 
tem poluição; isso é visto por 
nossos fornecedores no exterior, 
um ambiente de alto nível. 
Pretendemos fazer daquela área 
uma plataforma de crescimento 
industrial do futuro e que seja 
preservada por empresas que não 
poluam e de alta tecnologia. A 
ZLD pode atrair mais empresas 
e empregos; formar mão de obra 
qualificada, gerar renda e mais 
desenvolvimento para o município”

Francisco Freitas, diretor de 
Operações da Biomm, (sediada no 
Alphaville – Polo de Biotecnologia 
e Saúde)

lado, elas encontram no município 
ambiência econômica e segurança 
jurídica. Outra ação importante é 
a parceria com instituições para 
a realização do curso Técnico em 
Administração e cursos de capacitação 
e qualificação para os nova-limenses 
se prepararem para as oportunidades 
de trabalho.

Criação de dois conselhos 
municipais, sendo o de desenvol-
vimento Econômico e o de inovação, 
além do Núcleo de Projetos 
Prioritários, no qual processos 

ganharão tratamento conforme 
pontuação apurada por critérios 
preestabelecidos como, por exemplo, 
a quantidade de vagas de emprego 
que serão criados e a localização. Os 
empresários interessados deverão 
procurar a Sala do Empreendedor, 
localizada na Rua Chalmers, 88, 
Centro.

AçõEs PArA A CriAção 
dAs zLds
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PrEfEiturA ExECutA mELhoriAs 
E mANutENção Em rEdEs dE Esgoto E PLuviAL    

Serviço nas vias públicas é realizado diariamente; bairros retiro, 
bela fama, bonfim e Chácara bom retiro recebem os serviços

sErviços dE LimPEzA PúbLiCA CoNtiNuAm    
Não jogar lixo nas vias públicas e acomodá-lo em casa até 

o caminhão passar para recolhê-lo ajudam a manter a cidade limpa

OBRAs E MAnUTEnÇÃO URBAnA

A Prefeitura realiza, diariamente, 
desobstruções de redes de esgoto e de 
água pluvial em vias públicas, onde 
são encontrados brinquedos, bitucas 
de cigarro, objetos diversos, como 
pentes, plásticos, dentre outros. 

No trevo do Bairro Bela Fama, 
a água de esgoto estava escorrendo 
pela via porque a rede coletora, que 
recebe o esgoto das residências, 
estava obstruída. Para facilitar a 
manutenção no local foi construído 
um poço de visita. A mesma situação 
ocorreu em um trecho da Rua 
Benedito Valadares, no Bonfim, onde 
a rede coletora, em uma extensão de 
45 metros, receberá melhorias com a 
substituição de material.

Na Rua Geraldo Ferreira Mercês, 
no Chácara Bom Retiro, a rede de 
drenagem urbana entupiu e estava 
causando retorno de água em 
algumas residências. O serviço inclui 
limpeza da rede e elevação da caixa 
de passagem.

Já no Retiro, na Rua Padre Couto, 
esquina com a Maestro Messias, 
serão feitas melhorias no sistema de 

O serviço de capina nos espaços 
públicos da cidade continua para 
atender toda a cidade. Recebem os 
serviços os bairros Vila Operária, 
Vila Passos, Vila Nova Betânia, 
Vila Odete, Fazenda do Benito e 
Nossa Senhora de Fátima, além das 
avenidas Presidente Kennedy, Geraldo 
Dias Borges, Professor Aldo Zanini e 
Benedito Alves Nazareth.

Vale lembrar que o lixo bem 
acomodado e colocado para fora 
quando o serviço de recolhimento 
passar é bom para todos. No período 
de chuvas, é preciso ficar ainda mais 
atento com o lixo, que, se espalhado, 
pode provocar entupimentos nas 
bocas de lobo e galerias de captação 
de água. Isso causa alagamentos 
nas vias e transtornos no trânsito, 
além de atrapalhar a passagem dos 
pedestres.

Rede coletora da Rua Benedito Valadares, no Bonfim, passa por melhorias

Capina é realizada diariamente na cidade
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ruA PAdrE Couto Com 
mAEstro mEssiAs

captação das águas. as aberturas sob 
o passeio que captam as águas estão 
sem grades de proteção, o que facilita 

a entrada de objetos e entulhos que 
obstruem toda a canalização. Os vãos 
agora terão grades de proteção e 

serão padronizados, e o piso receberá 
manutenção para dar mais segurança 
no local.
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govErNo muNiCiPAL iNiCiA 
rEvitALizAção dE PrAçAs dA CidAdE  

Com o projeto, prefeitura espera incentivar maior presença dos nova-limenses nesses espaços

OBRAs

Foram iniciadas, na última 
semana de novembro, as obras 
de revitalização de seis praças, 
localizadas na região central de Nova 
Lima. Respeitando o cronograma, 
feito a fim de evitar transtornos, as 
praças do Senai, Benedito Valadares 

e  Agostinho de Melo, em Honório 
Bicalho, serão as primeiras. Em 
seguida, as praças do Bicame, do 
Mineiro e Coronel Aristides serão 
contempladas. As revitalizações têm 
previsão de seis meses de duração.

Os espaços serão remodelados 

com um novo desenho de percursos 
para os usuários, novos acabamentos, 
iluminação pública, arborização e 
floração, além de novos mobiliários 
urbanos. A ideia é mesclar as 
tradições e o patrimônio local com a 
modernidade dos espaços públicos.

O critério de escolha das 
praças foi o alto fluxo de usuários, 
o valor simbólico e referencial da 
comunidade em relação a esses locais 
e a necessidade de melhorias que vão 
incentivar o uso desses espaços pela 
população.

Praça do senai é um dos seis espaços que recebem os trabalhos da Prefeitura
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A Prefeitura enxugou a máquina, renegociou contratos e equilibrou as contas. Hoje, com a casa arrumada, 
nossa Nova Lima está diferente. Tem mais cultura, tem mais alegria, tem mais vida na cidade.

O trabalho continua. Com transparência e responsabilidade, estamos  
transformando nossa Nova Lima num lugar cada vez melhor para todos.

Restauramos e revitalizamos a 
Escola Casa Aristides, o Teatro 
Municipal, a Biblioteca Pública 
e a Casa de Cultura

Abrimos mais de 4 mil 
vagas em cursos e 
oficinas na área cultural
*Em 3 anos

Mais de 300 alunos 
na Escola de Música e 
cerca de 700 na Escola 
de Bailados

Criamos a Academia 
Nova-limense de Letras

Vinícius Ribeiro 
(aluno da Escola Casa Aristides)
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Queca e lamparina são reconhecidas como bens imateriais de nova Lima

Honório Bicalho conta com uma série de atrativos turísticos

hoNório biCALho rECEbE PróximA 
Edição do “sEu bAirro tEm turismo”  

projeto tem o objetivo de mostrar aos moradores o potencial turístico 
da sua região, incentivando-os na geração de renda

fEirA dE quECA E LAmPAriNA 
ACoNtECE NEstE fiNAL sEmANA  

público poderá visitar a exposição nos dias 7 e 8 de dezembro, das 8h à 14h

TURIsMO

A Prefeitura realiza, nesta segunda-
feira (09/12), mais uma edição do projeto 
“Seu Bairro tem Turismo”. Dessa vez, o 
Bairro Honório Bicalho receberá a iniciativa, 
que tem o objetivo de apresentar aos 
moradores os principais pontos e atrativos 
turísticos do local, como arquitetura, 
gastronomia e história, que geram um 
potencial turístico para a região. O encontro 
acontecerá no salão paroquial da igreja de 
São José Operário, às 19h30, e qualquer 
pessoa pode participar. 

A proposta é fazer com que os 
moradores se interessem pela cultura e 
história, que são próprias do bairro em 
questão, e despertem o interesse pela 
possibilidade de geração de renda, trazida 
pelo turismo local. 

Nessa edição, serão abordados os temas 
Nova Lima e sua história; o legado histórico 
de Honório Bicalho para Nova Lima e os 
bens naturais; a importância da Cavalhada 
de São José Operário; como desenvolver o 
turismo em seu bairro como atividade de 
renda; além da mostra de produtores locais.

Entre os alimentos típicos de Nova 
Lima, os mais populares são a queca e 
a lamparina, criadas no município por 
volta de 1880 e reconhecidas como 
bens imateriais da cidade. Durante o 
Natal e Ano Novo, elas estão sempre 
presentes nas residências dos nova-
limenses. 

No Hall da Prefeitura, o público 
poderá visitar, neste final de semana, 
das 8h às 14h, a Feira de Queca e 
Lamparina, que é resultado do curso 
de produção que ocorreu este ano e 
uma forma de valorizar as iguarias e 
seus produtores. 

A Prefeitura tem trabalhado 
em diversas frentes para promover 
esses bens imateriais, como o Núcleo 
de Queca e Lamparina, as feiras 
e a utilização desses produtos em 
eventos. Além disso, a Escola de 
Turismo e Gastronomia e os cursos 
de capacitação em vendas também 
contribuem para a promoção desses 
quitutes. Ajude a promover a 
cultura gastronômica nova-
limense e prestigie os produtores 
da nossa cidade.
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Tradicional competição esportiva agitou nova Lima com disputas para todas as idades
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dEfiNidos os vENCEdorEs 
do CAmPEoNAto NovA-LimENsE dE futsAL  

edição 2019 contou mais de 160 equipes na disputa de 21 categorias 
no masculino e feminino; último campeão será conhecido no dia 14

EsPORTE

O Campeonato Nova-limense de 
Futsal 2019, que agita a cidade desde 
setembro, já conhece a maior parte 
dos seus campeões. Na categoria 
veterano, a final será disputada no dia 
14 de dezembro. No total, foram 164 
times em 21 categorias no masculino 
e feminino.

Nas categorias sub-7 e sub-9 
(masculino) e sub-13 (feminino), as 
mais de 20 equipes receberam troféu 
de participação e, a partir da votação 
realizada por árbitros e treinadores, 
um atleta destaque de cada uma foi 
escolhido.

As partidas do Campeonato 
Nova-limense de Futsal 2019 foram 
realizadas nas quadras poliesportivas 
do Cariocas e das escolas estaduais 
Augusto de Lima e João Felipe da 
Rocha (Polivalente) e nos ginásios do 
Cabeceiras e Olaria, que recebeu as 
grandes finais da maior competição 
esportiva da cidade.

Esse campeonato integra a comunidade, 
pessoas de diferentes classes sociais se unem 
e fazem amizade. Quero agradecer a todos os 
meus companheiros pelo troféu que recebi, 
reconheço que todos me ajudaram”

Samuel de Castro Vitoriano, 16 anos, 
jogador do Racing Futebol Clube e artilheiro da 
categoria sub-17 ouro, com 9 gols

Nós não éramos favoritos, passamos por muitas 
dificuldades e hoje surpreendemos muita gente 
aqui da arquibancada, ganhando de 5 a 3. O 
futsal em Nova Lima carrega muita tradição, 
assim como outros esportes, ajuda a tirar os 
jovens das drogas e do crime, ocupa a cabeça 
e traz muita satisfação para quem participa”

Ian Tobias Braga Wardi, 
técnico do Terror Jovem, campeão 
da categoria sub-17 ouro

RESULTADO FINAL – CAMPEONATO NOVA-LIMENSE 2019

FEMININO

MASCULINO

CATEGORIA CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

Sub-15 Mandrix Deniz Vale
-
São Caetano Independente

Sub-17
Adulto

Sub-11 prata
Sub-11 ouro
Sub-13 prata
Sub-13 ouro
Sub-15 prata
Sub-15 ouro
Sub-17 prata
Sub-17 ouro
Sub-20 prata
Sub-20 ouro
Adulto bronze
Adulto prata
Adulto ouro
Master
Veterano

Diamantes do Futuro
Santo Agostinho
Unidos F.C.
POC
Tupi Geração
MCN Nova Lima
Ferrulha Alvi
Terror Jovem
Centauro
Racing
Ban�ld
Mandrix
Racing
Skina
A �nal será disputada no dia 14 de dezembro

Tupi Geração
POC
Ferrulha Tricolor
Tupi Geração
Manchester
POC
MCN Nova Lima
Ferrulha Futsal
Rosário
Ban�ld
Senado
Az de Ouros
Terror Jovem
Mandrix
-

Aguarda posicionamento da Junta Disciplinar
Mandrix
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fEstivAL CuLturAL sEguE 
Com AtrAçõEs Até o diA 17   

programação oferta rico acervo artistico-educacional à comunidade

A comunidade em Nova Lima tem recebido 
e participado, nas últimas semanas, de dezenas 
de atividades artísticas, educacionais e culturais. 
A segunda edição do Festival Cultural, iniciada 
em novembro, vai até o dia 17 de dezembro com 
uma rica programação pela cidade.

O público vem comparecendo e prestigiando 
várias apresentações musicais, teatro, danças, 
oficinas, laboratórios, artesanato, mostra de 
livros, literatura, sarau, apresentações de 
artistas e corporações musicais, exposições, 
gastronomia, grafite, educação patrimonial, 
sustentabilidade, reciclagem, entre muitas 
outras.

Organizado pela Prefeitura, o evento 
movimenta a comunidade com o tema “Quando 
os Ipês florescem em Nova Lima tudo se 
transforma...”. Desde as crianças matriculadas 
nas redes de ensino público e privado aos 
adultos, não falta interesse para conhecer e 
aprender sobre a cultura, os valores e costumes 
nova-limenses.

As apresentações são realizadas na Escola 
Casa Aristides, Centro Cultural, Escola de 
Bailados, Escola de Música, Praça Bernardino 
de Lima, Centros de Atividades Culturais Jardim 
Canadá e Cabeceiras, Biblioteca Pública, São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos) e em 
outros bairros da cidade.
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Público vem comparecendo e prestigiando as apresentações

CULTURA
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CoNjuNto históriCo iNdustriAL 
dE morro vELho é tombAdo PELo muNiCíPio   

área abrange Casa grande, Cemitério dos Ingleses, Cruzeiro da boa Vista e antigo complexo industrial

EsCritorEs NovA-LimENsEs são 
EmPossAdos NA ACAdEmiA dE LEtrAs   

Instituição inicia atividades com mais de 160 livros publicados 
e mais de 300 participações em revistas
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Complexo está localizado na região central da cidade, entre a Praça do Mineiro e os bairros Boa Vista e Mingu

Academia tem seu trabalho voltado para reunir pessoas da cidade ligadas às letras nas mais diversas formas de expressão

CULTURA

O Conjunto Histórico do Morro 
Velho agora está tombado pelo 
Governo Municipal, por meio do 
Decreto n° 9.602, publicado no dia 
28 de novembro. Nele existem 27 
bens imóveis, inventariados, além 
de outros elementos cuja relevância 
cultural também foi destacada.

O conjunto tombado engloba a 
Casa Grande, o Cemitério dos Ingleses, 
Cruzeiro da Boa Vista e antigo 
complexo industrial, totalizando 
251.581,00 m² de área. O complexo 
está localizado na região central da 
cidade, partindo da Praça do Mineiro 
até os bairros Boa Vista e Mingu.

A Prefeitura tem cumprido seu 
papel no incentivo e na preservação do 
patrimônio cultural da cidade e suas 
referências culturais, em parceria com 
o Conselho do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Nova Lima.

Fundada em julho deste ano, a Academia 
Nova-limense de Letras tem difundido a 
cultura e a literatura produzidas na cidade, 
valorizando os escritores locais. No último 
dia 23, 34 dos 37 escritores inscritos foram 
empossados em solenidade realizada na 
Escola Casa Aristides.

A Academia inicia suas atividades com 
mais de 160 livros publicados e mais de 
300 participações em revistas, antologias e 
coletâneas. Ela é composta por 40 patronos, 
sendo 12 de Nova Lima e 28 de outras 
cidades mineiras.

É também uma oportunidade para 
reunir escritores locais e de outras regiões; 
organizar lançamentos coletivos de livros e 
saraus; realizar feiras de livros e congressos; 
divulgar os escritores da cidade e resgatar a 
memória daqueles que estiveram aqui e que 
se dedicaram à literatura e à cultura, como o 
Marquês de Sapucaí, nascido em Nova Lima 
e muito reverenciado no Rio de Janeiro. 

Essa recém-fundada academia é 
inspirada no nova-limense Antônio Augusto 
de Lima, ex-governador de Minas Gerais e 
ex-presidente da Academia Brasileira de 
Letras.
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NovA LimA sE mobiLizA Em CAmPANhA 
dE PrEvENção E LutA CoNtrA A Aids   
dia mundial contra a doença é celebrado em 1º de dezembro; programação 

contou com palestras, oficinas e blitz educativa 

PrEfEiturA rEALizA iii sEmiNário 
dE AtENção PrimáriA à sAúdE   

encontro reuniu cerca de 400 profissionais para debaterem a importância 
do enfrentamento às injustiças e o respeito aos direitos de cada cidadão

sAúDE

Entre os dias 2 e 6 de dezembro, 
a Prefeitura realizou mais uma 
Campanha de Prevenção e Luta contra 
a Aids. As ações tiveram o objetivo de 
orientar a população sobre as formas 
de transmissão e prevenção do HIV, 
além de ofertar palestras, oficinas 
e blitz educativa. Mutirão de testes 

rápidos foi realizado em unidades 
básicas de saúde (UBSs) e outros 
pontos ao longo de toda a semana.

No dia 2, o Governo Municipal 
organizou a oficina “Dialogando sobre 
as terapias antirretrovirais – adesão, 
benefícios e efeitos colaterais” no 
Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA) e Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE), localizado no 
Centro de Especialidades (Policlínica).

No dia 5, o Espaço Cidadania 
recebeu uma roda de conversa sobre 
prevenção às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST). Para fechar a 
programação, no dia 6, uma blitz 

educativa foi realizada com o público 
do projeto Sexta na Feira, na Praça 
Bernardino de Lima.

Atualmente, 139 pacientes com 
HIV/Aids são acompanhados pelo CTA 
e SAE em Nova Lima – número que 
aumenta todo mês.

A partir de inúmeras evidências e estatísticas 
que comprovam que as diferenças na situação de 
saúde das pessoas decorrem não apenas de suas 
características biológicas ou genéticas, mas também 
das situações sociais a que estão expostas, o Governo 
Municipal realizou, na sexta-feira (06/12), no Caic, 
o III Seminário de Atenção Primária à Saúde. O 
objetivo do encontro foi sensibilizar os profissionais 
que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
para que reconheçam as desigualdades sociais em 
saúde e os processos que as produzem e, assim, 
busquem formas de enfrentar essas injustiças.

Com a temática central “O papel da Atenção 
Primária à Saúde na Promoção da Equidade”, o 
seminário contou com palestra, apresentações e 
um intercâmbio de experiências desenvolvidas na 
rede SUS-BH, voltadas ao cuidado de populações 
vulneráveis. Entre as atividades, houve também 
apresentação cultural e do Coral da Apac. Cerca de 
400 pessoas participaram dos trabalhos.

Com mais essa ação em Nova Lima, a Prefeitura 
reitera que o enfrentamento à injustiça social é uma 
das principais atribuições de todos os profissionais 
que atuam no SUS.

A programação teve ainda a II Mostra de 
Experiências Exitosas na Atenção Primária à 
Saúde em Nova Lima, que premiou quatro entre 
23 trabalhos inscritos e realizados nas UBSs da 
cidade, para dar visibilidade a ações e projetos bem 
sucedidos na área.

Prevenção continua sendo o melhor remédio contra o vírus HIV e a Aids

Programação contou com palestra, intercâmbio de experiências e apresentações de trabalhos desenvolvidos na cidade

munICípIo fAz A suA pArtE

Em Nova Lima, a polução tem acesso de forma gratuita aos testes 
rápidos de hepatites, sífilis e hiv, além de preservativos e gel lubrificante 
que são disponibilizados nas Unidades de Saúde e Centro de Testagem e 
Aconselhamento (Policlínica) . O tratamento e acompanhamento para o 
hiv são ofertados no cta-Sae por equipe multidisciplinar.

Em relação aos comportamentos de risco, as pessoas que tiveram 
relação sexual sem o uso do preservativo, poderão procurar a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) para receber a medicação de urgência após 
triagem e avaliação médica: a chamada Profilaxia Pós-exposição ao hiv, 
mais conhecida como PeP, pode ser usada em até 72 horas após a 
relação sexual desprotegida, mas com menor (ou sem) eficácia se usada 
de maneira contínua.

ii mostrA dE ExPEriêNCiAs 
ExitosAs
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