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Stefanie Eloa Silva e seu filho Otávio,
moradores do Bairro Cristais

Prefeitura estreia iluminação de Natal, organiza 
espetáculos itinerantes nos bairros, retoma a entrega 
do kit natalino aos servidores municipais e prepara 
programação especial para o Réveillon 2020
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Fechar 2019 
com chave 
de ouro

Para celebrarmos as festas de fim de 
ano, preparamos uma série de atividades 
especiais em Nova Lima. A iluminação de 
Natal decora diversos pontos de nossa 
cidade, como o Aqueduto do Bicame, 
Corredor Art Déco (formado pelas ruas 
Domingos Rodrigues, Santa Cruz, Bias 
Fortes e Melo Viana), as praças Coronel 
Aristides (Centro) e Maria Leocádio 
(Honório Bicalho), São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), Vila da Serra, 
dentre outros – que ficarão enfeitados até 
o próximo dia 6.

Nas comunidades, espetáculos 
itinerantes do projeto “Então é Natal” 
apresentam, a pessoas de todas as idades, 
um momento de reflexão e encantamento 
por meio do teatro e da música. 
A programação teve início no dia 16 
e segue até 23 de dezembro, com 14 
localidades contempladas em uma 
semana.

Depois de colocarmos a casa em 
ordem, também retomamos a entrega dos 
kits natalinos para os servidores públicos 
municipais, profissionais que, com tanto 
afinco e dedicação, fazem a diferença em 
Nova Lima. Com um kit formado por 14 
itens, dentre eles, panetone, peru e outras 
variedades, cerca de 4.500 funcionários 
e suas famílias terão um final de 2019 
mais especial.

E para celebrar o Réveillon, shows 
musicais serão realizados em dois locais: 
a Praça Bernardino de Lima receberá a 
banda Biquini Cavadão e o Jardim Canadá, 
outra atração.

Mais um fim de ano se aproxima e com 
ele temos a certeza do dever cumprido. É o 
momento de agradecermos a cada nova-
limense e desejarmos um Feliz Natal e 
um Ano Novo repleto de saúde, paz, amor, 
sonhos e realizações. Que 2020 seja ainda 
melhor. Boas festas!

EDUCAÇÃOEDITORIAL

É o MoMento de 
aGradeCerMos a Cada 
nova-liMense e desejarMos 
uM Feliz natal e uM ano novo 
repleto de saúde, paz, aMor, 
sonhos e realizações. Que 
2020 seja ainda Melhor. 

Boas Festas!
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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

De 9 a 13 de dezembro, alunos da rede 
municipal de ensino – desde as creches, 
ensino fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) – participaram de solenidades de 
encerramento do ano letivo. Os eventos foram 
realizados no espaço Show, montado na quadra 
do Caic, no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, na 
quadra poliesportiva do Jardim Canadá e, no caso 
da EJA, na Escola Municipal Cristiano Machado. 

Mais de 2 mil alunos foram contemplados 
pela iniciativa que reuniu toda a comunidade 
escolar para celebrar as habilidades, aptidões 

e conhecimentos adquiridos durante o período 
acadêmico, além de mais um ano de parceira entre 
família e escola. Na oportunidade, os estudantes 
receberam certificados correspondentes às 
séries e etapas vencidas e participaram de 
apresentações musicais.

Confraternizações como essas possuem 
importante sentido pedagógico, uma vez 
que reconhecem publicamente o esforço 
desempenhado pelo aluno e o incentivam a 
vencer novos desafios que também farão parte 
de sua trajetória escolar. 

SoLenIdadeS marcam 
encerramento do ano LetIvo 

daS eScoLaS munIcIPaIS  
eventos reuniram mais de oito mil pessoas, entre estudantes, 

pais e familiares, além dos profissionais da educação

Pais, mães e demais familiares prestigiaram as crianças
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Em 2019, a rede municipal de ensino de 
Nova Lima encerra o ano letivo com muitos 
motivos para comemorar como: índices de 
mais de 92% de alfabetização dos alunos 
do 1º ano, elevação geral da média escolar, 
promoção e diversificação de atividades 
no programa Escola em Tempo Integral, 
reformas, revitalizações e ampliações de 

escolas e creches, dentre outros avanços. 
A continuidade dessa evolução já está 
projetada para 2020, quando serão 
inauguradas três novas unidades escolares – 
duas no Água Limpa e uma em São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos) –, garantindo 
mais acesso à educação pública de qualidade.

a cada anO nOvaS cOnquiStaS
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EDUCAÇÃO

Fotos: Lívia Bastos e João Victor Moraes

Escola Municipal Carlos Henrique Roscoe

Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza

Escola Municipal José Brasil Dias

Escola Municipal Martha Drummond Fonseca

Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha

Escola Municipal David Finlay

Escola Municipal Cristiano Machado

Escola Municipal Dulce Santos Jones

Escola Municipal José Francisco da Silva

Escola Municipal Vera Wanderley Dias

Centro de Educação Infantil Professor Cássio Magnani

Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves

Escola Municipal Emília de Lima

Escola Municipal Rubem Costa Lima

Escola Municipal Vicente Estêvão dos Santos

Escola Municipal César Rodrigues

Escola Municipal Harold Jones Escola Municipal Florie Wanderley Dias



4
21 de dezembro de 2019 • ano 4 • nº 75

Governo munIcIPaL aSSIna ordem de ServIço 
Para conStrução da creche de ÁGua LImPa   

investimento de r$ 1,8 milhão para edificação da nova unidade garantirá 
educação de qualidade mais próxima aos cidadãos do bairro

nova LIma é deStaque nacIonaL na Jornada 
de educação aLImentar e nutrIcIonaL   
projeto da e.M. josé Brasil dias trabalhou com ações de incentivo à compra 

e preparo de alimentos saudáveis e à prática de atividade física

EDUCAÇÃO

Na manhã do dia 8 de dezembro, 
a Prefeitura realizou, no Bairro Água 
Limpa, uma solenidade para celebrar 
a assinatura da ordem de serviço que 
autoriza o início das obras da creche 
que atenderá alunos de 0 a 5 anos. 
Será investido R$ 1,8 milhão para a 
construção da unidade. A previsão é 
de que ela esteja pronta para receber 
os alunos no segundo semestre de 
2020. 

O equipamento público repre-
sentará uma importante conquista 
para a comunidade local, uma vez 
que o atendimento às crianças 

dessa faixa etária é hoje realizado 
pelo Centro de Educação Infantil 
Professor Cássio Magnani, localizado 
no Bairro Jardim Canadá, a 
cerca de 20 km de Água Limpa. 
A nova creche proporcionará uma 
logística mais viável, já que esse 
deslocamento não será mais 
necessário.

A edificação contará com salas 
de aula, de amamentação e multiuso, 
fraldário, copa, cozinha, área de 
serviço, instalações administrativas, 
banheiros convencionais e adaptados, 
além de área externa com parquinho.

A Escola Municipal José Brasil Dias foi 
uma das selecionadas, em todo o Brasil, da 
4a etapa da Jornada de Educação Alimentar 
e Nutricional, promovida pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
O projeto, que trabalhou assuntos como 
sustentabilidade, combate ao bullying e 
valorização das serventes escolares, fará parte 
de uma publicação do FNDE.

Com o tema da etapa, “Movimento + Comida 
de Verdade = Saúde”, os alunos, orientados 
por uma nutricionista, foram levados ao 
supermercado, onde escolheram alimentos 
para montar cardápios nutritivos. Eles também 
tiveram uma aula com um educador físico e 
aprenderam vários exercícios.

No encerramento, as crianças colocaram 
a “mão na massa” em oficinas e prepararam 
receitas com produtos da horta escolar. Os 
pratos criados serão reunidos em um livro 
de receitas da escola, intitulado “Comida de 
Verdade”.

Durante a solenidade, alunos do Centro de Educação Infantil Professor Cássio Magnani 
e da E.M César Rodrigues fizeram apresentações em homenagem aos presentes

Além do conteúdo sobre alimentação saudável, alunos tiveram a oportunidade 
de aprender, na prática, durante as oficinas de receitas

Mais importante que construir 
unidades, é dar condições 
para que a escola cumpra 
o seu papel. Hoje, 92% dos 
nossos alunos do 1o ano 
estão alfabetizados. Isso é 
resultado de um trabalho sério. 
Faremos aqui uma creche com 
ótima estrutura para nossas 
crianças, mas o principal será a 
qualidade do ensino, que vocês 
irão comprovar”

Vitor Penido, prefeito de Nova 
Lima

Meu filho estuda no Jardim 
Canadá e precisa pegar a 
rodovia todos os dias. Isso 
preocupa nosso coração de 
mãe. A construção da creche 
e da escola vai facilitar muito 
e trazer tranquilidade. Estou 
grávida e feliz em saber que 
poderei contar com a creche 
para deixar minha bebê 
quando eu puder voltar 
a trabalhar”

Janete Silva dos Santos 
Leite, moradora do Bairro 
Água Limpa
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FaenoL InIcIa entreGa de aPareLhoS audItIvoS    
instituição também garante diagnóstico mais preciso e reabilitação 

necessária para a adaptação dos pacientes

PreFeItura aLerta Sobre reGraS 
Para conduzIr cãeS de Grande Porte    

Circulação desses anomais em locais públicos sem equipamento de contenção pode representar risco

SAúDE

Após ser habilitada pelo governo federal como 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) III, 
a Fundação de Atendimento Especializado de 
Nova Lima (Faenol) ampliou o Serviço de Atenção 
à Saúde Auditiva para os cidadãos de todas as 
faixas etárias, passando a atender casos de alta 
complexidade. Além de possibilitar o aumento da 
oferta de exames, a instituição fornece, desde o 

último dia 10, Aparelhos de Amplificação Sonora 
Individual (AASI). Mais de 60 pessoas atendidas nos 
dois últimos meses foram contempladas, reduzindo 
a demanda reprimida existente.

Com o Programa Nacional de Saúde 
Auditiva, os pacientes são acolhidos por equipe 
multidisciplinar, composta por profissionais das 
áreas de fonoaudiologia, otorrinolaringologia, 

neuropediatria, psicologia e assistência social. 
Agora, eles contam com diagnósticos mais precisos, 
recebem o aparelho auditivo e passam pela 
reabilitação necessária para a adaptação.

O Serviço de Saúde Auditiva da Faenol é 
referência regional e, além dos nova-limenses, 
também atende moradores de Raposos, Rio Acima 
e Belo Vale.

A presença de cães de grande 
porte, que circulam livremente pelas 
ruas, parques e demais espaços 
públicos sem o uso de focinheira, 
pode colocar em risco pessoas de 
qualquer idade.

A orientação é que todos os 
cães estejam com a caderneta de 
vacinação em dia, que os cachorros 
dóceis estejam com coleira ao saírem 
para passear e que os bravos usem 
focinheira e sejam conduzidos por 
pessoas capazes de controlá-los em 
situações de risco, a fim de evitar 
possíveis acidentes.

De acordo com a Lei Estadual 
Nº 16.301, de 2006, cachorros das 
raças Rottweiler, Doberman, Pit 
Bull e outros de porte físico e força 
semelhantes, com mais de 120 dias 
de vida, devem utilizar equipamentos 
de contenção em via pública e no 
transporte do animal, incluindo 
coleira, guia curta de condução, 
enforcador e focinheira, sob pena 
de apreensão do animal, auto de 
infração e multa.

Pacientes com perda de audição passam por avaliação mais completa e qualificada

Essa é a primeira vez que eu 
tenho acesso a um aparelho 
auditivo e já sinto a melhora. 
No meu caso, que tenho baixa 
visão, é ainda mais importante”

Geraldo Crispim,
morador de Honório Bicalho

Para Ser atendIdo 
no ServIço de Saúde 
audItIva, o PrImeIro 
PaSSo é Procurar 
a unIdade bÁSIca de 
Saúde de reFerêncIa
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O 2º Campeonato Nova-limense de 
Basquete teve seus jogos finais disputados 
nesta semana, na quadra poliesportiva 
da Escola Estadual João Felipe da Rocha 
(Polivalente). Na final, quem levou a 
melhor foi o Matadouro, que venceu o 
Blackout por 63 a 51 e ficou com o título.

Já na disputa do 3º lugar, o Black 
Hawk venceu o Boston College Eagles por 
61 a 56. As equipes foram premiadas 
com medalhas e troféus. Erick Lagares 
foi o cestinha (maior pontuador) da 
competição.

Realizado pela Prefeitura, o 2º 
Campeonato Nova-limense de Basquete 
reuniu cerca de 70 atletas, com idade a 
partir de 15 anos, em seis equipes. Na 
primeira fase, elas foram dividas em dois 
grupos com três times, classificando-se 
os dois melhores de cada para a disputa 
das semifinais e, em seguida, o 3º lugar e 
a grande final.

A competição integra um conjunto 
de ações do Governo Municipal para 
diversificar a oferta de atividades 
esportivas na cidade para além do futebol, 
contemplando o maior número possível 
de atletas da cidade.

eScoLa de baILadoS ceLebra 
20 anoS com FeStIvaL  

público pôde acompanhar o trabalho realizado ao longo do ano com os talentos da cidade

2º camPeonato nova-LImenSe de baSquete 
PremIa vencedoreS   

Competição faz parte de um conjunto de ações do Governo Municipal 
para diversificar a oferta de atividades esportivas na cidade

A Escola de Bailados de Nova Lima 
encerrou o ano letivo comemorando seus 
20 anos de fundação com apresentações 
na estrutura montada na quadra do Caic. O 
público conferiu dois grandes espetáculos 
gratuitos entre os dias 2 e 5 de dezembro.

Nos dias 2 e 4, foi apresentado o 
espetáculo “A Flauta Mágica”, baseado 
no clássico de Repertório Acadêmico que 
narra a célebre história do encantamento 
de uma flauta. Este ano, foi convidada para 
compor o elenco a bailarina Bruna Chebille. 
Os talentosos alunos da escola, Izaque de 
Andrade e Maria Eduarda Jacinto, ambos 
de 16 anos, ocuparam os papéis principais. 

Nos dias 3 e 5, subiram ao palco 
os alunos do Jazz, Danças Urbanas e 
Dança de Salão, que narraram, por meio 
do movimento corporal, as histórias das 
músicas que atravessaram o tempo – Uma 
viagem ao último século: “A Música através 
dos tempos”.

ESPORTE

CULTURA

Jogos foram disputados na quadra do Polivalente e no Poliesportivo do Cabeceiras

Apresentações marcaram o encerramento letivo da escola
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Curti muito a competição. Achei 
que as equipes estavam muito 
bem equilibradas e os jogos todos 
foram bem disputados. Nossa 
equipe estava focada e, por isso, 
chegamos até a final e saímos 
campeões. Jogar basquete para 
mim é tudo. Eu não sei mais viver 
sem ele. É o que quero fazer para 
o resto da minha vida”

Erick Lagares,
atleta do Matadouro e cestinha 
da competição

ClassiFiCação Final

• 1º matadouro
• 2º blackout
• 3º black Hawk
• 4º boston college eagles
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ILumInação eSPecIaL PrePara nova LIma 
Para ceLebrar o nataL    

instalada pelo Governo Municipal, decoração foi pensada para integrar as regiões da cidade

O clima natalino já está 
espalhado por Nova Lima. Isso 
porque a Prefeitura inaugurou 
a iluminação especial de Natal, 
instalada por vários lugares da 
cidade. Neste ano, o objetivo da 
decoração foi integrar as mais 
diversas regiões para minimizar as 
distâncias e diferenças culturais que 

envolvem cada ponto do município.
Além disso, a proposta é fazer 

com que a população celebre 
o Natal valorizando os polos e 
atrativos turísticos que existem e 
já estão preparados para receber 
moradores e visitantes. Os pontos 
ficarão iluminados até o dia 6 de 
janeiro de 2020.

ESPECIAL FIM DE ANO - TURISMO

Luísa (ao centro) e sua família foram conferir de perto a decoração feita no Bicame Praça Maria Leocádio, em Honório Bicalho, também recebeu ornamentação especial

Praça Coronel Aristides, no Centro, foi um dos pontos contemplados

ConFira os loCais Que reCeBeraM as luzes:

• Alphaville: Centro Empresarial e Lagoa (em parceria com a Associação 
Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses)

• Jardim Canadá: Praça Quatro Elementos e Rua Natal
• São Sebastião das Águas Claras (Macacos): Rua Dona Maria da Glória
• Vila da Serra
• Trevo da Máquina
• Honório bicalho: Praça maria leocádio
• Praça do Bicame
• corredor art déco: ruas domingos rodrigues, Santa cruz, bias fortes e 

Melo Viana 
• Praça Coronel Aristides
• Cruzeiro do Bairro Boa Vista
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Espero que 2020 seja um ano cheio de 
amor, felicidades e bênçãos para todos. Só a 
gente pode mudar as dificuldades do dia a 
dia. Eu nasci aqui e amo Nova Lima. Desejo 
um futuro brilhante para nossa cidade. Que 
ela cresça ainda mais”

Luísa das Graças Silva, moradora do 
Bairro Boa Vista
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baIrroS de nova LIma recebem eSPetÁcuLo 
ItInerante “então é nataL”    

apresentações ficam a cargo do grupo “trovadores da Cultura” e “Morenoel”

Projeto levou apresentações cênicas e proporcionou momentos de reflexão ao público
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O Natal se aproxima e a 
comunidade nova-limense foi 
brindada com dois espetáculos 
teatrais nos bairros. O projeto 
itinerante “Então é Natal” levou às 
ruas apresentações cênicas em um 

momento de reflexão e encantamento 
por meio do teatro e da música.

As apresentações ficam a cargo 
do grupo “Trovadores da Cultura” 
e “Morenoel” nas noites, desde o 
dia 16. No total, 14 bairros serão 

contemplados: Cascalho, Vila 
Operária, Retiro, Jardim das Américas 
(BNH), Cruzeiro, Chácara Bom Retiro, 
Matadouro, Centro, José de Almeida, 
Boa Vista, Galo, Santa Rita, Cabeceiras 
e Honório Bicalho.

As apresentações pela cidade se 
encerram no dia 23 de dezembro. 
A programação completa está 
disponível no novalima.mg.gov.br.

ESPECIAL FIM DE ANO - CULTURA
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Escola Casa Aristides recebeu várias atrações
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A Escola Casa Aristides recebeu no 
último dia 10, os alunos formandos 
da Escola de Música de Nova Lima - 
José Acácio de Assis Costa “Zé Fuzil” 
e a exposição com os trabalhos finais 
dos alunos que participam dos cursos 
e oficinas culturais. O encontro foi 
marcado por uma cantata apresentada 
pelos corais infantil e adulto da Escola 
de Música, acompanhados por sua 
Orquestra Sinfônica.  

Ao todo, 16 alunos da Escola de 
Música concluíram os cursos de Flauta 
Transversal, Cavaquinho, Trompete, 
Canto, Saxofone, Violino, Clarineta, 
Violoncelo e Piano. Em meio à música, 
a mostra dos alunos da Escola Casa 
Aristides abrigou diversos trabalhos 
como gravuras, pinturas, desenhos, 
fotografias, cerâmicas, marchetaria, 
roupas e instalações desenvolvidos no 
decorrer das disciplinas práticas neste 
ano.

É a primeira vez, após a reabertura, 
que uma mostra desse caráter ganha 
espaço na Escola Casa Aristides, 
colaborando no desenvolvimento e 
preparação da escola como um polo da 
cena artística da cidade.

em cLIma nataLIno    
Casa aristides apresenta trabalhos finais dos alunos e recebe 

cantata e formandos da escola de música

ESPECIAL FIM DE ANO - CULTURA
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PreFeItura voLta a dIStrIbuIr ceSta de nataL 
aoS ServIdoreS PúbLIcoS    

retomada do kit natalino, após cinco anos, foi possível graças ao esforço 
da Gestão Municipal em equilibrar as contas públicas

ESPECIAL FIM DE ANO – ADMINISTRAÇÃO

Neste ano, os servidores públicos de Nova Lima 
voltaram a contar com um importante benefício especial 
de fim de ano. Graças aos esforços da Administração 
Municipal em arrumar a casa e colocar as contas em dia, 
cerca de 4.500 funcionários estão sendo presenteados com 
um kit natalino composto por 14 itens, incluindo uma peru 
e uma cesta com diversas guloseimas, petiscos e bebidas. 

A entrega da cesta, que não acontecia desde 2014, 
representa, além de um presente para os servidores, uma 
ajuda para complementação das compras nas festas 
de fim de ano. Ao todo, a Prefeitura investiu cerca de 
R$ 1 milhão na aquisição do kit, que, além de produtos 

comuns para a época, como o panetone e a ave, conta 
também com outras variedades e novidades, como a 
inclusão de vinho e barra de chocolate, opções pensadas 
para agradar adultos e crianças.

O kit natalino integra um pacote de benefícios que 
vem sendo concedido aos servidores, como a recomposição 
salarial para todas as categorias, corrigida de acordo 
com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos 
últimos 12 meses; o reajuste no valor do vale-refeição; a 
criação do vale-alimentação, que começará a ser entregue 
no início do próximo ano, dentre outras novidades.

• Panetone tradicional
• Azeitonas pretas
• Barra de chocolate
• Pêssegos em calda
• Doce de leite 
• Amendoim torrado 
• Balas de frutas

Conteúdo da cesta
• Caixa de bombons
• Suco de uva tinto
• Farofa pronta temperada
• Uvas passas
• Atum em pedaços 
• Vinho tinto seco
• Peru de Natal

Kit natalino é composto por 14 itens, dentre eles uma ave e uma cesta com diversas guloseimas, petiscos e bebidas
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Governo munIcIPaL 
InveStIu cerca de 
r$ 1 mILhão na 
aquISIção do kIt, 
que contém 
ProdutoS comunS 
Para a éPoca; 
cerca de 4.500 
ServIdoreS Foram 
contemPLadoS

Voltar a receber esse kit de 
Natal é muito importante. 
Faz bem para o servidor, pois 
é um agrado e um carinho 
da Prefeitura com quem é 
responsável por carregar 
a máquina pública. Estou 
satisfeita”

Irlene Aparecida Silva Nunes, 
servidora há 26 anos

Só de olhar a cesta eu já fiquei 
muito feliz, vem muita coisa. 
Vai ser muito bom, pois vou 
receber minha família para o 
Natal e o que vem no kit vai 
completar e ajudar na ceia. 
Bom demais!”

Maria Henrique do Rosário, 
servidora pública há 26 anos
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ParcerIa Para aPoIar o emPreendedorISmo  
prefeitura, Cdl e Fundação dom Cabral se unem em prol do desenvolvimento econômico

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Mais uma ação de sucesso entre 
o poder público e a iniciativa privada. 
Para apoiar a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Nova Lima em 
sua atuação na cidade, a Prefeitura 
firmou parceria com a instituição, que 
também buscou o apoio da Fundação 
Dom Cabral (FDC) para fortalecer e 
fomentar o empreendedorismo na 
região do Vila da Serra. Por essa 
união, foi criado o projeto Conexão 
CDL Vila da Serra, lançado este mês, 
com a realização da palestra “Os 
desafios da nova economia: inovação 

e mobilidade urbana”, ministrada 
pela FDC. 

O objetivo da ação é o de manter 
um relacionamento proativo com os 
lojistas, criando ações direcionadas 
para incrementar as vendas do 
comércio local, voltadas para as 
soluções de inovação e tecnologia 
de negócios, mobilidade urbana, 
dentre outros. Além disso, prevê a 
realização de palestras, workshops e 
capacitações para os empreendedores 
da região.

O Vila da Serra está situado 

no Distrito de Inovação e 
Negócios mapeado pela Zona 
Limpa de Desenvolvimento (ZLD). 
As características e vocações 
econômicas da região foram 
apresentadas a empresários durante 
o lançamento da ZLD, este mês, no 
Serena Mall. A parceria, portanto, vem 
ao encontro da proposta da ZLD que, 
além de contribuir para a geração 
de empregos, tributos e renda, tem 
papel fundamental para diversificar 
a economia e formar novos quadros 
profissionais.

Palestra sobre inovação e mobilidade marcou a parceria da CDL com a Prefeitura; instituição chegou a Nova Lima no ano de 2000

Fo
to

: A
bn

er
 H

en
ri
qu

e
 

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.  

cuidadOR de idOSO 
(cód. 2432)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo, 
curso de Cuidador de idoso 
ou técnico em enfermagem, 
além de experiência na função. 
Benefícios: vale-transporte e 
alimentação na empresa. Horário 
de trabalho: a combinar (8h 
diárias). Salário: faixa de 
R$ 2.000,00.

eStagiáRiO de maRketing 
(cód. 2431)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, curso superior em Marketing 
ou áreas afins em andamento (do 
2º ao 6º período), conhecimento 
em informática e ferramentas 
do Google voltadas para o 
marketing digital. Benefícios: 
vale-transporte e vale-refeição. 
Horário de trabalho: a combinar 
(6h diárias). Bolsa estágio: 
R$ 1.000,00.

laBORatORiSta (cód. 2417)

Requisitos: idade acima de 
18 anos, ensino fundamental 
completo, cnH categoria b e 
experiência anterior na área 
de mineração. Benefícios: 
transporte, alimentação na 
empresa e assistência médica. 
Horário de trabalho: 12x36 
(noturno, das 20 às 8h). Salário: 
r$ 2.250,00.

auxiliaR de laBORatóRiO 
(cód. 2418)

Requisitos: ensino médio 
completo e experiência anterior na 
área de mineração. Benefícios: 
transporte, alimentação na 
empresa e assistência médica. 
Horário de trabalho: 12x36 
(noturno, das 20 às 8h). Salário: 
r$ 1.295,00.

os cadastros poderão ser feitos 
até 27 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

Para os lojistas, essa parceria vai contribuir para promover 
mais vendas. A CDL é uma instituição importante que tem 
poder de negociação com outras entidades e poderá trazer 
projetos e ideias criativas para o comércio da região”

Cida Miranda, presidente da Associação dos Lojistas 
e Comerciantes da Oscar Niemeyer (Alcon)

O Conexão CDL Vila da Serra, uma iniciativa das CDLs BH, Nova Lima 
e da Prefeitura, tem como objetivo manter um forte relacionamento 
com os empresários da região de forma proativa, criando ações 
direcionadas que contribuirão para o fortalecimento e crescimento 
da região comercial do bairro e seu entorno”

Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte
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Atividades culturais, palestras e debates marcaram o evento

Festas valorizaram fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos usuários

cIdade debate deSaFIoS doS dIreItoS humanoS 
Para o SécuLo XXI em SemInÁrIo  
evento também marcou o encerramento das atividades da campanha 

16 dias de ativismo pelo Fim da violência Contra a Mulher

PreFeItura Promove conFraternIzaçõeS 
Para cerca de 1.500 uSuÁrIoS doS craS  

eventos em alusão ao natal e às festividades de fim de ano foram 
realizados em diversas regiões da cidade

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

No dia 13 de dezembro, a 
Prefeitura realizou o seminário 
“Direitos Humanos: Desafios 
para o Século XXI”, marcando as 
comemorações mundiais sobre o 
tema e encerrando as atividades da 
campanha 16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra a Mulher. 
Mobilizações sociais, debates, 
panfletagens e rodas de conversa 
sobre o tema foram iniciadas em 20 
de novembro.

O evento contou com abertura 
cultural, que levou ao público uma 
ampla reflexão sobre o respeito à 
diversidade. Em sua programação, 
o seminário abordou os desafios 
dos direitos humanos na sociedade 
contemporânea, nos contextos sociais 
brasileiro e mundial. Mesas temáticas 
refletiram os direitos à liberdade, 
seguridade social, livre expressão 
religiosa e de pensamento, além da 

Entre os dias 6 e 19 de dezembro, 
os bairros Água Limpa, Jardim 
Canadá, Centro, Oswaldo Barbosa 
Pena e Honório Bicalho receberam 
as festas de Natal dos Centros de 
Referência da Assistência Social 
(Cras), eventos que reuniram 1.500 
participantes no total, dentre usuários 
e profissionais, com a finalidade de 
promover socialização e estimular a 
convivência familiar e comunitária, 
por meio de momentos de lazer e 
diversão para pessoas de todas as 
faixas etárias. Os eventos contaram 
com rua do lazer, apresentações 
culturais, pipoca e algodão doce.

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

Com a chegada do Natal, das 
confraternizações de final de ano 
e da famosa brincadeira do amigo 
secreto, é hora de ir às compras. 
Para não cair em armadilhas ou 
perder tempo e dinheiro, fique atento 
a algumas dicas importantes:

- com o aumento das vendas 
nesta época do ano, é importante 
que o consumidor solicite a nota 
fiscal ou recibo com a data da 

entrega do produto, para evitar que 
o tão sonhado presente chegue após 
o Natal;

- os prazos para troca de 
mercadorias com defeitos são de 30 
dias para os produtos não duráveis 
ou de defeito aparente e de 90 dias 
para os produtos com defeito oculto 
ou duráveis (televisor, computador, 
dentre outros);

- fica a critério do estabelecimento 

a aceitação do cartão de crédito ou 
cheque, assim como as formas de 
parcelamento.

Quando a compra for realizada a 
prazo, a taxa de juros utilizada varia 
de acordo com a empresa financeira. 
Por isso, é importante realizar 
uma pesquisa do valor utilizado 
no mercado, lembrando que o 
consumidor deverá ser informado 
sobre a taxa de juros contratada.

inclusão de pessoas com deficiência.
A iniciativa foi marcada por 

intervenções culturais e artísticas 
e reuniu um público de cerca de 
200 participantes, contando com 

profissionais da área do Direito, da 
Assistência Social, da Segurança 
Pública, dentre outros, além de 
estudantes e usuários de políticas 
públicas setoriais. 

A discussão dos direitos humanos 
precisa ser colocada de uma forma 
clara, aberta, garantindo a todas 
e a todos o direito de ser quem se 
é sem ser agredido. É a busca por 
uma sociedade melhor em termos 
de convivência com a diversidade”

Kátia Ferraz, coordenadora 
da Rede Mineira de Tecnologia 
Assistiva e palestrante do eventoFo
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Diagnóstico está previsto para ser concluído no próximo mês

nova LIma InIcIa FaSe de dIaGnóStIco Para 
ImPLantação do novo SIStema de ILumInação PúbLIca  

etapa prevê levantamentos jurídico, técnico e financeiro para viabilização do projeto

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Desde o dia 4 de dezembro, Nova Lima passa 
por um diagnóstico que dará início à instalação do 
novo sistema de iluminação da cidade. O projeto 
está sendo realizado graças a um contrato assinado, 
em setembro deste ano, entre a Prefeitura, a Caixa 
Econômica Federal e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que viabilizará uma Parceria 
Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública no 
município.

A fase de diagnóstico, prevista para finalização 
em janeiro de 2020, prevê um levantamento 
jurídico, para tratar de aspectos da legislação 

municipal; técnico, incluindo trabalho de campo 
para medir o nível de iluminação nas ruas; além 
dos dados financeiros relacionados aos gastos com 
iluminação. A expectativa é de que a implantação 
do novo sistema seja iniciada no segundo semestre 
do próximo ano.
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PreFeItura eXecuta obraS na mG-030   
trabalhos são realizados em caráter emergencial para conter deslize de terra no km 12

ServIçoS de caPIna e PaISaGISmo São reaLIzadoS noS baIrroS   
Bairros Fazenda do Benito, nossa senhora de Fátima e ipê são algumas das localidades contempladas

Motoristas que transitam pela 
MG-030 devem ficar mais atentos, 
pois encontrarão obras na pista de 
rolamento. Um tubo de captação de 
água pluvial se rompeu no km 12.2 
da rodovia, no trecho municipalizado 
(km 10 ao 14), sentido Nova Lima/BH, 
e provocou instabilidade na pista. 

A Defesa Civil de Nova Lima esteve 
no local e constatou erosão no terreno 
com deslizamento da tubulação 
de águas pluviais. A erosão foi 
ocasionada pelo volume excessivo de 
chuvas no tubo de captação de água, 
que provocou o seu rompimento e 
causou instabilidade no asfalto. Após 
a avaliação, a Prefeitura decretou 
situação de emergência no local e 
já realiza obras para solucionar o 
problema.

Para conservar Nova Lima limpa 
e bem cuidada, o serviço de capina 
segue por toda a cidade. Nesta 
última quinzena de 2019, o trabalho 
é realizado nos bairros Fazenda do 
Benito, Nossa Senhora de Fátima, 

Ipê e Ipê da Serra. As avenidas 
Presidente Kennedy e Geraldo Dias 
Borges também recebem o serviço.

Na primeira quinzena de 
dezembro, foram contemplados os 
bairros Boa Vista, Honório Bicalho, 

Vale do Sol e Jardim Canadá, além 
das avenidas Professor Aldo Zanini e 
Benedita Alves Nazareth.

Já os serviços de paisagismo, 
que ajudam a preservar as áreas 
verdes e dão a sensação de bem-

estar no espaço urbano, estão sendo 
realizados nos canteiros próximos 
à rodoviária e nas praças Geraldo 
Vilela, no Bairro Quintas, e Carlos 
Roscoe, no Retiro.

Erosão foi ocasionada pelo volume excessivo de águas pluviais no tubo de captação de água, que se rompeu

Equipe trabalha na capina da Rua Enfermeiro José Caldeira Brant, no acesso ao Boa Vista Paisagismo deixa espaços mais bonitos

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

o cabo de alimentação da rede elétrica de 
um trecho da mg-030, entre os km 14 e 15, 
se rompeu e deixou o local sem iluminação. 
Foi realizada a manutenção corretiva e 
preventiva no ponto de energia com a 

instalação de 14 luminárias nesse trecho. 
também iniciou-se, nesta semana, a instalação 
de 14 postes entre os km 10 e 14, que há anos 
estava sem iluminação. Em breve, o local ficará 
mais seguro.

MAnutEnção nA 
IluMInAção DA RoDoVIA
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Governo dÁ contInuIdade a manutençõeS na cIdade   
ações são importantes para garantir mais segurança à população nova-limense

Via próxima ao ginásio do Olaria recebe intervençõesEstrutura de 20 metros de comprimento está em construção no Boa Vista

Avenida Canadá, no Bairro Jardim CanadáAvenida José Bernardo de Barros, com Rua Antônio Januário

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Além da manutenção da limpeza pública, 
outros serviços são realizados frequentemente na 
cidade, como contenção de taludes e recomposição 
de passeios. São ações que o Governo Municipal 
prioriza para garantir mais segurança e bem-estar 
para a população.

Ao lado do Sport Clube Olaria, na Rua Professor 
Denis Augusto de Araújo Vale, esquina com Avenida 

José Bernardo de Barros, no Bairro Vila São Luiz, 
a Prefeitura está concluindo a construção de um 
muro e de um gabião – estrutura armada de 
malha de fios de aço, flexível, drenante, de grande 
durabilidade e resistência – para conter um talude 
que sofreu erosão; esse processo causou risco de 
parte da rua cair no espaço ao lado do clube. 

Outro muro está em construção para conter um 

talude que cedeu no espaço próximo do vestiário da 
quadra esportiva situada na Rua Francisco Amâncio 
Sabino, no Bairro Boa Vista. Foi preciso construir 
uma estrutura de 20 metros de comprimento, que 
está em fase final de acabamento. 

As contenções servem para segurar a terra e 
estabilizá-la para evitar riscos de desmoronamento.

A Prefeitura vem executando serviços de manutenção asfáltica nas 
vias urbanas com a operação tapa-buracos. vários bairros da sede e das 
regiões nordeste e noroeste são contemplados. trata-se de um trabalho 
de recuperação e preservação de vias urbanas, já cobertas com asfalto, 
que visa atender às necessidades da população e melhorar as condições 
de tráfego nas vias públicas. O trabalho segue um cronograma de 
pedidos cadastrados na Secretaria Municipal de Obras e Manutenção 
urbana. informações: (31) 3541-4408.

Passeios na avenida José bernardo de barros, com a rua antônio 
Januário, recebem novo acabamento. Muito danificados, alguns trechos 
precisam ser demolidos para receber novo piso de concreto.

Já no Estância Gabirobas e Jardim de Petrópolis as vias recebem 
camada de minério. irregulares, as pistas sofreram desgaste natural 
em função da ação das chuvas. 

tApA-buRACoSREVItAlIZAção
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PreFeItura Proíbe cIrcuLação de camInhõeS 
carreGadoS de mInérIo na mG-030   

Carretas, bitrens, cavalos mecânicos e outros veículos acima de 20 toneladas estão impedidos 
de transitaram pelo centro da cidade, independentemente do dia e horário

TRâNSITO

A fim de priorizar as condições 
de segurança no trânsito, a 
Administração Municipal proibiu a 
circulação de caminhões carregados 
de minério ou produtos derivados no 
trecho municipalizado da rodovia MG-
030, situado entre o km 10 e o km 
14, além do km 18,9 ao 24,78. Outra 
proibição imposta pela Prefeitura é o 
trânsito de carretas, bitrens, cavalos 
mecânicos e demais acima de 20 
toneladas na área central da cidade.

Além da segurança dos nova-
limenses, as medidas visam 
garantir maior fluidez do trânsito, 
já que muitas vias são estreitas e se 
encontram em trechos de descidas 
e subidas acentuadas. Em casos 
excepcionais, a Prefeitura poderá 
emitir autorização especial para a 
circulação de veículos, mediante a 
apresentação de especificações a 
serem cumpridas.

VIAS CoM REStRIçõES

•	 avenidas: rio branco e amélia de 
Magalhães Pessoa

•	 estrada: acesso aos bairros Mingu e Mina 
D’água

•	 Praças: do Mineiro, Senai, Coronel Aristides 
e Bernardino de Lima

•	 Ruas: Domingos Rodrigues, Santa Cruz, 
Bias Fortes, Melo Viana, Dr. Aníbal de 
Morais Quintão, Coronel Joaquim Marcelino, 
José d’ávila, tiradentes, chalmers, franzen 
de Lima, Cocais, Marechal Deodoro, Scott, 
clark, benedito valadares, antônio manoel, 
Pereira de Freitas, Severiano de Lima, Davy 
Doff Lessa, Campos Sales, Getúlio Vargas, 
antônio Jardim, resende, madre teresa, 
José Wanderley, augusto magalhães, diniz 
Barbosa e Rio de Janeiro

CIRCULAÇÃO E OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA NA ÁREA CENTRAL DA SEDE
CAPACIDADE DE CARGA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGOS E FERIADOS

Até 5 toneladas e comprimento
de até 6,50 metros

Acima de 5 toneladas ou comprimento
superior a 6,50 metros

Carretas, bitrens, cavalos mecânicos
e acima de 20 toneladas

Livre

Proibido das 7h às 19h

Proibido em qualquer horário

Livre

Proibido das 7h às 15h

Proibido em qualquer horário

Livre

Livre

Proibido em qualquer horário

Medidas garantirão mais segurança e fluidez no trânsito
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