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ACIDADE
EDUCAÇÃO INOVADORA, 
EMPREENDEDORA
E CONECTADA

Governo recupera mais de
R$ 450 mil junto à Copasa

Aniversário de 75 anos do 
Teatro Municipal terá extensa 
programação

Imunização contra o sarampo
e a poliomielite está abaixo 
da meta
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Educação de Nova Lima avança com o 
retorno da Escola em Tempo Integral, 
oferta de mais de 19 mil refeições de 
qualidade por dia, transporte gratuito 
para mais de 8 mil alunos e aulas de 
inglês em 15 escolas da rede de ensino 
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Educação quE 
avança

Uma das marcas do nosso governo ao 
longo dos seis mandatos que a população 
nova-limense nos confiou é o investimento 
prioritário na educação. Afinal, ela é a base 
do conhecimento, capaz de mudar a vida do 
indivíduo e transformar as estruturas da 
sociedade.

Hoje as condições oferecidas na rede 
municipal de ensino são bem diferentes 
daquelas que encontramos no final de 2016. 
As instalações físicas foram melhoradas. 
Aparelhos sucateados deram lugar a 
equipamentos novos. Na merenda escolar, 
passamos a oferecer um cardápio variado 
nos horários mais apropriados à alimentação, 
distribuindo diariamente 19 mil refeições 
balanceadas. Além disso, cerca de 8 mil 
alunos de escolas municipais e estaduais 
são atendidos pelo transporte escolar.

As unidades com o ensino em tempo 
integral passaram a oferecer aulas de língua 
inglesa aos estudantes. A fim de garantir a 
qualidade do ensino, também investimos na 
formação continuada dos profissionais.   

Em mais uma demonstração de 
responsabilidade com o dinheiro público, a 
Prefeitura conseguiu, junto à Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa), um 
ressarcimento da ordem de R$ 456.310,83. 
O montante é referente aos pagamentos 
indevidos das faturas de energia elétrica 
da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do Vale do Sereno, que eram de 
responsabilidade da Copasa, mas foram 
realizados pelas administrações passadas 
desde a implantação do serviço em 2011.

A baixa dos valores será efetuada por 

meio de abatimento nas faturas de água e 
esgoto da Prefeitura até alcançar o total. A 
reparação contempla apenas os pagamentos 
indevidos dos últimos cinco anos devido à 
prescrição das cobranças relacionadas aos 
prazos superiores a esse período.

Cabe lembrar que o ressarcimento foi 
viabilizado a partir do levantamento feito 
pelo Governo Municipal, iniciado logo que 
assumiu a gestão no final de 2016, que 
apontou uma série de irregularidades e 
ações a serem tomadas para reequilibrar as 
contas públicas.

adMInIstRaÇÃoEDITORIAL

Valor se refere a pagamentos indevidos realizados
por administrações passadas

GovErno rEcupEra mais dE
r$ 450 mil junto à copasa

Também ampliamos o investimento na 
formação técnica dos nova-limenses, com 
mais recursos para a Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) 
e os cursos técnicos do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais 
(Cefet-MG), um sonho que foi interrompido 
há 13 anos, sem falar na escola de Formação 
Gerencial - Metodologia Sebrae.

São esses avanços que fazem da educação 
um dos carros-chefe do nosso governo. 
Por isso, nosso compromisso de oferecer 
melhores condições de ensino e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos nova-limenses permanecerá 
durante toda a nossa gestão.

Vitor Penido 
Prefeito

São eSSeS aVançoS que fazem da 
educação um doS carroS-chefe 
do noSSo goVerno

dá um like!

FalE com a ouvidoria!

Errata

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 ou e-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Na matéria intitulada “Inscrições abertas para curso de capacitação de lideranças”, divulgada na 
página 5, da edição 38, de 11 de agosto de 2018, do Jorna A Cidade, no primeiro parágrafo, onde 
se lê os parceiros do referido curso, o nome correto do parceiro é Sebrae e não Escola de Formação 
Gerencial de Nova Lima, conforme o texto da matéria.

Participe ativamente da reconstrução de nova Lima!

Governos anteriores pagaram as contas de energia elétrica da ETE 
do Vale do Sereno, custo que era de responsabilidade da Copasa
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Com o intuito de realizar 
a recuperação ambiental de 
11,67 hectares de áreas verdes 
degradadas – o equivalente a 
mais de 16 campos de futebol –, a 
Prefeitura e o Instituto Espinhaço 
assinaram, no dia 9 de agosto, 
um acordo de cooperação para a 
execução do programa Plantando 
o Futuro. A medida garantirá a 
Nova Lima o plantio inédito de 
aproximadamente 14 mil mudas em 
oito áreas verdes da cidade e terá 
início em 21 de setembro, quando 
se comemora o Dia da Árvore. 
Do total, 80% são compostas por 
espécies nativas da região.

A iniciativa, que conta com 
recursos repassados pela Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), também 
visa preservar a natureza e 
promover o bem-estar em Minas 
Gerais. Ela é considerada um dos 
principais esforços de preservação 
ambiental e desenvolvimento 
sustentável da Serra do Espinhaço, 
que exerce influência sobre Nova 
Lima.

Os bairros Quintas II, Oswaldo 
Barbosa Pena, Vale dos Cristais, 
Paulo Gaetani, Bela Fama, 
Fazenda do Benito e Olaria serão 
contemplados.

iniciativa inédita GarantE rEcupEração dE 
11,67 hEctarEs dE árEas dEGradadas

Acordo foi assinado em reunião realizada na sede
do Parque natural Municipal Rego dos Carrapatos

Área verde no Quintas II receberá quase 10 mil mudas
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MeIo aMbIente

Durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a 
Prefeitura assinou com a Copasa o Protocolo de Intenções com o objetivo de viabilizar medidas 
para o tratamento de esgotos em locais situados acima e que são lançados no Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos.

Outra
parceria
impOrtante

cuidado da PoPuLação é imPortante
Para o SuceSSo do PLantio e recuPeração

daS áreaS VerdeS
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Com a publicação do  novo 
Chamamento Público pelo 
Desenvolvimento Social,  Nova Lima 
terá a implantação de um programa 
direcionado para pessoas em 
situação de rua. Nele, os indivíduos 
contarão com espaço de convivência, 
guarda de pertences, espaço para 
higienização e alimentação, bem como 

encaminhamentos para reintegração 
familiar e comunitária. No total, serão 
investidos 900 mil reais nesse programa. 

O objetivo da Prefeitura é atender 
até 60 pessoas por mês. Também será 
ampliado o serviço de abordagem social, 
que identifica e faz encaminhamento 
de pessoas em situação de rua e casos 
de exploração sexual, trabalho infantil, 

dentre outras violações de direito.
A expansão do serviço garantirá  

atendimento para as pessoas 
vulneráveis que moram em áreas 
descobertas da cidade – principalmente 
a região do Jardim Canadá –, ou que 
circulam em horário noturnos e finais 
de semana no município. 

 

Foi publicado, no dia 
23 de agosto, o edital da 
Proteção Social Básica que, 
pela primeira vez, terá 
vigência de 24 meses, o que 
significa uma perspectiva 
de continuidade no 
atendimento dos cidadãos 
e segurança para as 
instituições que executam 
os serviços. 

O Serviço de 
Convivência oferta oficinas 
para crianças, adolescentes, 
mulheres, idosos, jovens, 
dentre outros públicos, 
oferecendo atividades de 
lazer, cultura e participação 
social, prevenindo riscos e 
vulnerabilidades sociais. Em 

média, a Prefeitura investia 
em cada instituição 
parceira, cerca de R$ 100 
mil em um ano. Com o 
novo edital, ela passa a 
investir R$ 200 mil por 
ano. Até o final da vigência 
do edital, serão investidos 
R$ 400 mil para até cinco 
entidades, ou seja, R$ 2 
milhões, em dois anos.

Com tempo e 
investimento, o serviço será 
qualificado de maneira 
que o município amplie 
e melhore o atendimento 
à população, cumprindo, 
inclusive, com as metas do 
governo federal.

desenVoLVIMento soCIaL

investimento para a área será de r$ 2 milhões

Edital dE chamamEnto público 
da protEção social EspEcial tEm 

invEstimEnto histórico

FiquE liGado no Edital dE 
chamamEnto público da protEção 

social básica
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No dia 2 de agosto foi realizada 
reunião sobre descumprimento 
de condicionalidades dos 
Programas Bolsa Família e 
Vida Nova no Cras Nordeste

As famílias inseridas no 
projeto Horta Comunitária se 
reuniram com gestores do 
Desenvolvimento Social

Todas as segundas, quartas 
e sextas-feiras, às 13h, 
é realizada a oficina de 
dobradura de papel (origame). 
Podem participar crianças com 
idade acima de 8 anos, jovens, 
adultos e idosos

O Serviço de Medidas 
Socioeducativas realizou 
a primeira oficina com os 
usuários em parceria com a 
Inclusão Produtiva

 
O A Cidade mostra as ações 
efetivadas pelas unidades de 

assistência social que realizam 
oficinas, palestras, cursos e atividades 

culturais com as comunidades. 
Confira as ações deste mês!

desenVoLVIMento 
SOCIAL
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A tecnologia está aí disponível 
para ser aproveitada em tudo. E, em 
Nova Lima, ela é o tema principal 
das ações realizadas pela Prefeitura 
para a criação de oportunidades 
no mercado de trabalho, visando o 
desenvolvimento do município. Para 
isso, é preciso também que haja 
lideranças locais. Pensando nisso, a 
Administração Municipal ofereceu, 
neste mês, o curso de Liderança para 
o desenvolvimento local. O objetivo foi 
estimulá-las a se descobrirem como 
potenciais líderes e aproveitarem as 
oportunidades profissionais e pessoais.

Para ampliar a compreensão das 
lideranças locais sobre as implicações 
das novas tecnologias no trabalho, 
a Prefeitura realizou, este mês, em 
parceria com a Fundação Dom Cabral 
(FDC), uma aula com o sistema 
cognitivo IBM Watson,  que possibilita 

nova forma de interação entre pessoas 
e computadores, importante para a 
otimização da gestão de negócios. Essas 
ações são parte do programa Lidera, 
uma iniciativa da Prefeitura, com o 
apoio do Sebrae e da FDC, que busca 
sensibilizar lideranças estratégicas 
para ampliar suas compreensões 
sobre as transformações no mercado 
de trabalho rumo ao desenvolvimento. 

Dessa maneira, a Prefeitura 
busca engajar os participantes para 
o Fórum do Futuro das Relações 
Trabalhistas, que acontecerá em 
outubro. Participarão gestores 
públicos e lideranças convidadas pelas 
instituições parceiras. O propósito é 
chamar a atenção da sociedade para 
um planejamento sustentável do 
futuro do trabalho, com as inovações 
tecnológicas que vêm revolucionando 
o mundo.

desenVoLVIMento eConôMICo

curso e fórum buscam apresentar aos participantes a tecnologia, bem como a formação de lideranças,
como sendo ferramentas importantes para o desenvolvimento local 

lidErança E tEcnoloGia para
o dEsEnvolvimEnto da cidadE

Esse curso é justamente para 
formar líderes e trazer as 
perspectivas de um diálogo 
entre o poder público e 
as lideranças. É preciso 
transformar primeiramente 
o setor econômico e depois 
o social e trabalhar as 
questões econômicas em 
cima do desenvolvimento 
das empresas e das 
oportunidades de negócios 
que existem, mas fazendo 
com que essas lideranças 
estejam prontas para 
atuarem junto com o poder 
público

Kelen Daher, 
consultora do Sebrae no 
programa Liderança para o 
desenvolvimento local

Fiz o curso pra buscar mais 
conhecimentos sobre o que é 
ser um líder. Entendo que um 
líder precisa ser participativo, 
é aquele que ouve a demanda 
da população, dialoga com o 
poder público e vai na busca 
de solução para os problemas 
da sociedade”

Walquíria Leite, 
advogada, moradora do 
Jardim Canadá
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recepcionista Pcd (cód.796)
com idade acima de 18 anos. É necessário ter ensino médio 
completo.  atividades: atendimento aos pacientes e clientes; 
serviços administrativos; recepcionar as pessoas; realizar atividades 
de digitação para os setores administrativos; atender as ligações 
direcionadas ao setor e fazer entrega de documentos. benefícios: 
vale-transporte, alimentação na empresa, plano de saúde, cartão 
alimentação. Horário de trabalho: vagas de 6h e 8h, a combinar. 
Salário: r$ 1.000,00.

cozinheiro (a) (cód.755)
com idade acima de 18 anos. É necessário ter experiência no preparo 
de comida mineira.  benefícios: a combinar. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, e sábado e domingo, das 
7h30 às 18h – uma folga na semana e um domingo por mês. Salário: 
r$ 1.300,00

os cadastros poderão ser feitos até  29 de agosto. caso o candidato já o 
tenha efetuado no período  de seis meses, não é necessário refazê-lo. 

Vagas
de Emprego

Curso de Liderança para o desenvolvimento local ministrado 
pelo Sebrae reuniu 27 participantes



SAÚDE

campanha nacional de Vacinação vai até 31 de agosto em 14 unidades
Básicas de Saúde (uBS), na unidade zoonoses e na Policlínica municipal

imunização contra o sarampo
E a poliomiElitE Está abaixo da mEta

Termina na próxima sexta-
feira (31/08) a Campanha Nacional 
de Vacinação contra o sarampo e 
a poliomielite. Da meta inicial de 
imunizar 4.389 mil crianças em Nova 
Lima, cerca de 2.400 foram levadas a 
uma das salas de vacina das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), à Zoonoses 
do Jardim Canadá ou à Policlínica 
Municipal. Isso significa que, a menos 
de uma semana do término da 
campanha, 58% do público-alvo (com 
idade entre 1 e 4 anos) ainda precisa 
ser vacinado. Nova Lima registrou 

dois casos suspeitos de sarampo: um 
no bairro Chácara Bom Retiro e outro 
no Santa Rita.

Vale lembrar que tanto o sarampo 
quanto a poliomielite são doenças 
infecciosas, transmitidas de forma 
rápida e fácil pela fala, tosse ou 
pelo contato direto entre as pessoas. 
Como a única maneira de prevenção 
contra elas é a vacina, a população 
tem de fazer a sua parte. Todas as 
crianças dessa faixa etária devem ser 
imunizadas para evitar o surto das 
doenças.

Público-alvo imunizado*

Nova Lima – 58%
Brasil – 64%
Minas Gerais – 64%

*atualizado em 24 de agosto
de 2018

As pessoas com idade entre 
5 e 49 anos deverão procurar 
as Unidades Básicas de 
Saúde a partir de setembro, 
para avaliação do cartão e, 
se necessário, recebimento 
de vacinas.

dia d da Campanha nacional de Vacinação foi realizado em 18 
de agosto (sábado); imunização contra o sarampo e a poliomielite 

segue na cidade 



ESPECIAL EDUCAÇÃO
• 4,5 milhões de refeições de qualidade distribuidas ao ano

• Cerca de 1.500 alunos na Escola em Tempo Integral

• Aulas de Inglês para as crianças do 4º e 5º ano de 15 Escolas em Tempo Integral

• 8 mil estudantes atendidos pelo Transporte Escolar gratuito

• Mais de 3 mil crianças na Educação Infantil

• Cefet-MG presencial em nova Lima

• R$ 1 milhão investidos na Utramig ao ano

• Bolsas de estudos na Escola de Formação Gerencial - Metodologia Sebrae 

• Reabertura da Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães
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esPeCIaL edUCaÇÃo

compromisso com a transparência
nos procEssos públicos 

rEFormulação pEdaGóGica mElhora aprEndizaGEm

mais alFabEtização FortalEcE E apoia as Escolas 

Logo que assumiu a administração, 
uma das constatações feitas foi a 
falta de critérios para a realização de 
contratação de estagiários. Antes, para 

conquistar uma vaga de estágio, era 
preciso somente fazer inscrição na 
internet por ordem de preenchimento. 
Hoje, a Prefeitura realiza um criterioso 

processo seletivo amplamente divulgado 
para a contratação de estagiário. Além 
disso, com as mudanças no quadro de 
pessoal, foram abertas vagas para que 

professores efetivos pudessem atuar no 
Programa Escola em Tempo Integral, 
como professores de matemática, 
português e inglês.

Uma verdadeira revolução. Essa é 
a nova realidade da área pedagógica 
da rede municipal de ensino que 
promoveu grandes mudanças na 
metodologia de alfabetização, no 
regime escolar bimestral (antes a 
avaliação era trimestral), na avaliação 
por notas numéricas (0 a 100) ao invés 
das avaliações por conceitos (A, B, C...) 
e no monitoramente das atividades 
pedagógicas em sala de aula.  

Com essas melhorias, os pais ou 
responsáveis podem acompanhar de 
forma mais clara o desenvolvimento e 
a aprendizagem do aluno. 

Currículo atualizado

Desde o final de 2017, a Prefeitura 
está atualizando de forma participativa 
a base curricular, com encontros com a 
equipe pedagógica para a elaboração 
e discussão da proposta para que a 
mesma seja avaliada pelos professores 
ainda neste final de ano. Os currículos 
são construídos de acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) 
que é um o documento construído de 
maneira democrática e colaborativa, 
para nortear o trabalho pedagógico.

Nova Lima aderiu 100% ao 
programa Mais Alfabetização, criado 
pelo Governo Federal com o intuito de 
avaliar o nível de alfabetização dos 
estudantes do ensino fundamental. 

A avaliação (diagnóstica inicial, 
do percurso e somativa; análise 
e monitoramento de resultados e 
intervenção pedagógica) apontou uma 
quantidade significativa de crianças 

nos níveis insuficientes de alfabetização 
(leitura, escrita e matemática). Para 
mudar esse resultado, o programa 
tem fortalecido as unidades escolares 
no processo de alfabetização dos 

estudantes, garantindo apoio do 
assistente de alfabetização ao professor 
alfabetizador, por um período de cinco 
horas semanais.

Com participação ativa em 
diversos grupos intersetoriais 
entre os municípios como a 
Undime, a Etapa Educação 
Infantil Base Nacional 
Comum Curricular Minas 
Gerais e o  Fórum da Granbel, 
a Educação tem aliado o 
intercâmbio com outras 
cidades para que Nova Lima 
seja referência no estado e 
no país. 

Antes, os alunos da rede municipal eram avaliados com os conceitos A, B, 
c ou d; agora isso é feito por nota o que facilita a compreensão dos pais 
ou responsáveis sobre o desenvolvimento do aluno

Visão inovadora
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esPeCIaL edUCaÇÃo

inovação Educação conEctada

Escolas conEctadas com a tEcnoloGia

sEmprE é hora dE voltar aos Estudos

O Programa Inovação Educação 
Conectada, do Governo Federal, tem sido 
instituído em consonância com o Plano 
Nacional de Educação, que contempla 
as competências digitais: visão, recursos 
educacionais digitais, formação e 
infraestrutura. 

O objetivo é apoiar a universalização 
do acesso à internet de alta velocidade 
em 22,5 mil escolas urbanas – sendo 10 
mil delas já em 2018 – e fomentar o uso 
pedagógico das tecnologias digitais na 
educação básica, algo que já é utilizado 

na rede municipal de ensino.
 O programa é dividido em três 

fases. A primeira delas já foi iniciada 
e contemplará 17 escolas de Nova 
Lima com recursos para o aumento da 
banda larga de internet nas escolas, de 
acordo com o número de alunos, além 
da aquisição de switches (equipamento 
para extensão física dos pontos de rede) 
e no-break (sistema de alimentação 
elétrica), potencializando a expansão 
quanto ao uso dos equipamentos pelos 
alunos e professores. 

A educação está mais 
conectada e atenta às mudanças 
tecnológicas para otimizar o 
aprendizado dos alunos.

Exemplo disso é que ao 
assumir a gestão, o governo 
municipal refez o currículo escolar 
para que o uso da tecnologia em 
sala de aula seja a base de uma 
educação empreendedora.

 Para isso, foram adquiridas 
diversas ferramentas, peças 
de reposição, servidores e 
dispositivos que serão utilizados 
nas unidades da rede municipal 
de ensino.

Desta forma, os atendimentos 
serão prestados com maior 
efetividade e agilidade. 
Todos os equipamentos serão 
inventariados em um sistema 
desenvolvido pelo próprio 
departamento de TI.

Voltar aos estudos é uma 
oportunidade importante, seja para 
adquirir conhecimentos ou mesmo 
para ter mais oportunidades no 
mercado de trabalho. É para esse 
público, acima dos 15 anos, que 
funciona a Educação de Jovens 
e Adultos – uma modalidade de 
ensino que abrange todos os níveis 
da Educação Básica e é destinada 
a jovens e adultos que não deram 
continuidade a seus estudos ou 

não tiveram o acesso ao ensino 
fundamental e médio na idade 
adequada.

Em Nova Lima, cerca de 200 
alunos participam da EJA, que está 
presente nas escolas: Benvinda Pinto 
Rocha, Ana do Nascimento Souza e 
José Brasil Dias. Para garantir esse 
acesso aos estudos, a Prefeitura 
oferece transporte e alimentação 
gratuitos aos estudantes.

estão abertas as inscrições para a educação de Jovens e adultos 
para o curso do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), destinado 
a pessoas com idade a partir dos 15 anos que não conseguiram 
concluir os estudos.  as aulas serão iniciadas em fevereiro de 2019 e 
os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação 
localizada à rua resende, 80 - centro, munidos dos seguintes 
documentos: cópias de carteira de identidade e comprovante de 
endereço e declaração escolar recente ou histórico.

Fique ligado
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4,5 milhões de reFeições
dE qualidadE oFErEcidas ao ano

mobiliário sucatEado é substituído por EquipamEntos novos

Refeição completa com entrada, 
lanche no intervalo, almoço, lanche 
da tarde e até jantar. A alimentação 
escolar em Nova Lima deu um salto de 
qualidade com mudanças estruturais 
no cardápio, como a inclusão de frutas 
diferentes e novas receitas e com a 
melhoria na qualidade do hortifruti 
– resultado da fiscalização dos itens 
entregues nas unidades escolares. 

Além disso, desde de 2017, 

as avaliações nutricional e 
antropométrica foram ampliadas e 
novos equipamentos e utensílios, 
adquiridos, para o correto 
armazenamento dos alimentos.

Como resultado, hoje, a Prefeitura 
oferece – desde o berçário até a 
Educação de Jovens e Adultos – 19 
mil refeições diárias, num total de 
380 mil refeições ao mês. Atualmente, 
há um maior acompanhamento da 

produção e distribuição das refeições 
e de desperdício de alimentos. 

A Prefeitura realiza, ainda, 
pesquisa de satisfação da merenda 
escolar; atendimento aos casos de 
diabetes, intolerância à lactose, 
doença celíaca, alergia a proteína do 
leite de vaca; proibição da oferta de 
refrigerante no ambiente escolar; e 
educação nutricional para o incentivo 
de bons hábitos alimentares;

Equipamentos de cozinha 
enferrujados e estragados como 
únicos itens à disposição das unidades 
escolares. Essa era a realidade de 
grande parte dos equipamentos de 
cozinha das escolas que estavam 
com impossibilidade de uso, tendo 
em vista que os mesmos não eram 
trocados há 11 anos. 

Dessa forma, o Governo Municipal 
iniciou o  processo de compra de 
novos equipamentos como: geladeira, 

freezers, balcão térmico e termômetro 
para   atender os requisitos da equipe 
de nutrição e garantir a conservação 
adequada dos alimentos do preparo 
das merendas. Além desses 
instrumentos de cozinha, foram 
adquiridos materiais para esportes, 
equipamentos de informática, 
colchonetes para as atividades, 
novos uniformes para as serventes e  
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

esPeCIaL edUCaÇÃo

mudanças na alimentação

Os alunos do Regular Manhã 
recebem a entrada (ex: pão 
e achocolatado), o lanche no 
intervalo (ex: bolo e suco)

e o almoço (ex: arroz, feijão, 
frango, abóbora, tomate

e maçã)

A oferta do almoço foi 
estendida para todas as 

crianças

Aos alunos do Regular 
Tarde são oferecidos o 
almoço na entrada e o 

lanche da tarde (ex: quibe 
assado e suco)

A partir de junho/2017 houve 
adequação da alimentação 
escolar para os alunos da 

EJA, ofertando uma entrada 
no início do turno e refeição 

completa

Essas mudanças no cardápio 
são muito importantes porque 
as crianças precisam ter uma 
alimentação saudável para o 
bom desenvolvimento escolar. 
A alimentação correta faz toda 
a diferença

Viviane de oliveira, 
servente escolar

muitos equipamentos estavam impossibilitados 
de uso, tendo em vista que os mesmos não eram 

trocados há 11 anos
antEs dEpois
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cErca dE 1500 alunos atEndidos pEla
Escola Em tEmpo intEGral 

8 mil alunos atEndidos pElo transportE Escolar

Yoga, inglês, aulas 
de tênis, capoeira, judô, 
arte e muito mais. Essa 
é a nova realidade dos 
alunos da rede municipal 
de ensino que contam com 
o programa Escola em 

Tempo Integral. Com 1.411  
crianças atendidas, o 
projeto foi retomado nesta 
gestão e implantado em 15 
das 16 escolas municipais, 
uma vez que a E. M. César 
Rodrigues ainda não dispõe 

de espaço físico para as 
atividades. 

A Escola em Tempo 
Integral é um programa que 
assegura a permanência 
dos estudantes na 
educação básica com a 

melhoria da qualidade 
de ensino e a prática de 
atividades que fortalecem 
o respeito à diversidade, 
o interesse por novos 
saberes e potencializam as 
habilidades dos estudantes.   

Em Nova Lima, os alunos da 
rede municipal de ensino e das 
escolas estaduais contam com um 
importante aliado nos estudos: o 
transporte escolar gratuito oferecido 
pela Prefeitura. Atualmente, 7.981 

estudantes, que moram a uma 
distância acima de 1Km da escola, 
recebem o benefício. O serviço é 
feito em parceria com cooperativas e 
empresa de transporte municipal.  

esPeCIaL edUCaÇÃo

Com o esforço da gestão municipal, hoje, 
100% do programa Escola em Tempo Integral 
é financiado pela Prefeitura atendendo a 
ampla rede municipal. em anos anteriores, 
as atividades eram realizadas em poucas 
unidades e com o financiamento do Governo 
federal, por meio do programa mais educação.

Programa 100% financiado 
pela Prefeitura

uma novidade deste ano é a 
oferta das aulas em todos os 
dias da semana, com carga 
horária diária de 4h30, para os 
alunos do 4º e do 5º ano.

Por mês, a Prefeitura investe
R$ 1,6 milhão para oferecer
o serviço aos alunos

A aula de yoga é importante pra gente relaxar, ficar calmo e se livrar das 
coisas ruins. Eu gosto muito e me sinto muito bem depois da aula

Júlia Gabrielle Ferreira Silva 
4º ano b, e. M. Martha drummond Fonseca

Atividades diversificadas

Ao longo da semana, os 
estudantes contam com uma 
grade comum obrigatória com 
aulas de língua portuguesa, 
matemática, esporte e inglês. 
Além disso, as escolas oferecem 
uma grade diversificada com 
atividades como artesanato, 
fanfarra, higiene pessoal, 
judô, cidadania, educação 
para o trânsito, horta, dança, 
agrofloresta, rugby, xadrez e 
música. 

Aulas de Inglês em todas as 
escolas do programa 

Atualmente, todos os alunos 
das unidades com a Escola em 
Tempo Integral fazem aulas de 
inglês. Além disso, os reforços 
em português e matemática 
são ministrados por professores 
efetivos. Outra novidade é a 
Fanfarra que está presente 
em sete escolas municipais, 
reforçando a tradição musical de 
Nova Lima. Essa ampla grade de 
ensino já trouxe resultados como 
os projetos-pilotos Educação 
para o Trânsito, Horta na 
Escola, Educação Patrimonial, 
Empreendedorismo e Direito na 
Escola. 

Parceiros nota 10

Além do trabalho do corpo 
docente, a Educação em Tempo 
Integral conta com a parceria 
do Colégio Santo Agostinho, da 
Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva, da Associação Nova 
Lima Rugby, da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
do Instituto Kairós, do grupo 
Atrás do Pano, do Espaço Social 
Transformar, da Emater, da ONG 
VerdeNovo, do Instituto Brasileiro 
de Excelência no Esporte e 
Cultura, Sebrae, entre outros.
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ações realizadas nas unidades escolares se destacam e mostram como a criatividade

dos alunos e o empenho dos profissionais, têm feito a diferença na educação
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ana do nascimento

carlos henrique roscoe

centro de educação 
inFantil nize da 

conceição ribeiro 

creche lar da 
esPerança creche menino Jesus cristiano machado

césar rodrigues

centro de educação 
inFantil ProFessor 

cássio magnani 

centro de educação 
inFantil nancy romani 

duarte 

centro de educação 
inFantil maria de 
lourdes scoralick 

serretti

áurea lima taVeira benVinda Pinto rocha

centro 
PsicoPedagógico
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ações realizadas nas unidades escolares se destacam e mostram como a criatividade

dos alunos e o empenho dos profissionais, têm feito a diferença na educação dalVa ciFuentes 
gonçalVes

dona antonieta 
dias de souza

Flórie Wanderley dias

José Francisco da silVa

Vera Wanderley dias
Vicente esteVão

dos santosrubem costa lima

martha drummond 
Fonseca

harold Jones

José brasil dias

dulce santos Jones

emília de lima

daVid Finlay
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mais dE 3 mil crianças na Educação inFantil 

cErca dE 600 participantEs
nas FormaçõEs continuadas

Um local em que os pais ou responsáveis podem 
deixar o filho para aprender, brincar e ter segurança 
enquanto estão no trabalho. A vida de muitas famílias 
nova-limenses teve um fôlego novo com a ampliação 
nas vagas da Educação Infantil. Esse trabalho foi 
possível graças ao direcionamento da programação 
curricular e alinhamento das unidades. O trabalho 
pedagógico da Educação Infantil é pautado na Proposta 

Curricular da rede, que foi elaborada pela comunidade 
escolar, com orientação de uma consultora e será 
atualizado de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para 2019, utilizando cada vez mais 
os campos de experiências. O documento propõe 
uma estrutura organizada, brinquedos, materiais e 
serviço nutricional para o pleno desenvolvimento das 
crianças, além da orientação pedagógica.

Hoje, Nova Lima conta com 21 unidades de 
Educação Infantil, dentro da rede municipal de ensino, 
que atende a 3.251 crianças com idade entre 0 e 3 
anos. A partir de 2019, os professores da Educação 
Infantil contarão com mais um suporte para estudos 
e sugestão de atividades para as turmas: o livro 
didático que, pela primeira vez, atenderá a área.

Unir teoria e prática para ampliar 
o conhecimento e provocar mudanças 
na postura e no fazer pedagógico dos 
profissionais da educação é um dos 
objetivos da Formação Continuada. 

O projeto atua com um processo 
permanente de aprimoramento 
dos saberes necessários à atividade 
profissional, com o objetivo de assegurar 
um ensino de melhor qualidade aos 

educandos e, ainda, aos estudantes.
Entre 2017 e 2018, já foram 

ofertadas formações para 635 
participantes entre professores, 
supervisores e articuladores da 

educação. Além disso, são realizados 
encontros mensais com as diretoras 
e bimestrais com supervisores 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. 

Principais mudanças efetivadas são:

• O Centro de Educação Infantil (CEI) Nancy Romani Duarte 

ficou com o atendimento exclusivo aos berçários - crianças de 

0 a 2 anos

• A Escola Municipal Áurea Lima Taveira (Caic) tem prioridade 

no atendimento às crianças de 2 e 3 anos (maternal i e ii )

• A Escola Municipal Marta Drummond passou a atender 

também a pré-escola (1° e 2° períodos) em horário parcial e 

integral, juntamente com as escolas Dona Antonieta Dias de 

Souza, vicente estêvão dos Santos e carlos Henrique roscoe

Entre 2017 e 2018, já foram ofertadas formações para 635 participantes entre professores, supervisores e articuladores da educação

A Lina (foto) tem se desenvolvido 
muito na escola que oferece, 
além do ensino de qualidade, 
uma alimentação muito boa, 
dentista e diversas atividades.
Meu marido e eu trabalhamos 
durante todo o dia e, por isso, a 
educação infantil com o tempo 
integral tem sido fundamental 
para nossa filha

Amanda Cristina Felix, 
mãe da aluna Lina Felix, do 1º 
período da E. M. Carlos Henrique 
Roscoe
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cursos técnicos FazEm a diFErEnça
na vida dos jovEns nova-limEnsEs

cEFEt comEça aulas prEsEnciais Em 2019

mais dE r$ 1 milhão invEstidos na utramiG 

centro já atende alunos nos cursos de educação à distância

Em parceria com as reconhecidas 
instituições, Cefet-MG e Utramig, 
a Prefeitura investe no ensino 
profissionalizante como um caminho 

essencial para que os nova-limenses 
tenham acesso a esse tipo de formação 
e, consecutivamente, possam conquistar 
uma vaga no mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo. Atualmente, a 
Prefeitura tem parceria com a Utramig, 
com a Escola de Formação Gerencial – 
Sebrae (por meio do Desenvolvimento 

Social) e com o Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais 
(Cefet-MG), ampliando a oferta de 
cursos para a população.

Um dos compromissos firmados 
por essa gestão foi trazer para Nova 
Lima o Cefet-MG, com o propósito de 
fortalecer a oferta de cursos técnicos 
de qualidade para os nova-limenses. 
Iniciado em dezembro de 2017, o 
instituto vem atuando na qualificação 
da população nova-limense com 
três cursos de ensino à distância 
(Eletroeletrônica, Informática para 
Internet e Meio Ambiente). Nessa 
modalidade, os alunos contam com 
a assessoria de professores e tutores 
tanto on-line quanto presenciais. As 
aulas práticas são realizadas nos 
laboratórios do campus II do Cefet, 
em Belo Horizonte, e o transporte é 
fornecido pela Prefeitura. 

Aulas presenciais
Uma grande conquista para a cidade 

é a chegada dos cursos presenciais do 
Cefet-MG. Já foi assinado o Convênio 
de Cooperação entre a Prefeitura e a 
instituição, o que torna real o empenho 
dessa gestão em colocar em prática 
a concretização dessa parceria. Em 
pesquisa realizada na cidade, os cursos 
mais solicitados nessa modalidade 
presencial são Edificações, com ênfase 
em Engenharia Civil, Informática para 
Internet e Meio Ambiente.

Para receber a unidade, está sendo 
montada uma estrutura com tecnologia 
avançada, laboratórios altamente 
equipados para estudos e análises e 
produção de material.

A parceria entre a Prefeitura e a 
Fundação de Educação para o Trabalho 
de Minas Gerais – Utramig avança 
em 2018 com o aumento do repasse 
em 135%, o que corresponde a um 
investimento anual de R$ 1.014.000,00 
na oferta de 400 bolsas de estudo. 

A Utramig oferece os cursos técnicos 
de eletrônica, enfermagem, informática 
e segurança do trabalho em um espaço 
equipado com laboratórios e uma 

equipe de profissionais comprometida 
e de alto nível. O objetivo é permitir 
que os nova-limenses tenham acesso 
ao ensino e consigam ter melhores 
oportunidades no mercado de trabalho. 

O processo seletivo para entrar na 
instituição ocorre, normalmente, duas 
vezes por ano. Para se candidatar a 
uma das vagas, os interessados deverão 
acompanhar os editais publicados no 
site: novalima.mg.gov.br.

Nesse segundo semestre, Nova Lima inicia o Pró-Técnico: curso preparatório oferecido para os estudantes de 1º e 2º anos do ensino médio das escolas 
públicas. Essa é uma oportunidade para os estudantes competirem em nível de igualdade em um processo federal, como o Cefet-MG. 

Acredito que o curso aqui na 
Utramig vai me dar um futuro, 
além de ser gratuito, vou poder 
trabalhar na área que gosto que 
é a enfermagem

Isadora Cristiane de Souza, 
aluna da Utramig



 25 de agosto de 2018 • ano 3 • nº 39

esPeCIaL edUCaÇÃo

um salto na Educação inclusiva

cEntro psicopEdaGóGico (cpp)
atEndE 391 alunos-paciEntEs

novas salas dE rEcursos multiFuncionais

no total, 229 alunos recebem atendimento especializado para desenvolver suas potencialidades

Psicologia, fonoaudiologia, 
psicopedagogia, terapia 

ocupacional e psiquiatria são 
as especialidades oferecidas ao 

público infanto-juvenil  

A Educação Inclusiva em Nova 
Lima já está presente em todas as 26 
escolas da rede municipal, dentre elas, 
a Escola Ana do Nascimento Souza 
de Educação Especial que trabalha 
com um currículo adaptado, oficinas 
pedagógicas de complementação e 
atividades funcionais que ofereçam 
aos estudantes mais independência, 
autonomia, aprendizagens significativas 
e práticas para a vida cotidiana.

No total, a escola atende 84 alunos 
que participam de oficinas pedagógicas 
e têm à disposição uma sala de 
recursos e profissionais capacitados 
para acompanhar o desenvolvimento 
desses estudantes.

O governo municipal 
centralizou as Salas de Recursos 
Multifuncionais na Escola Ana do 
Nascimento Souza, E. M. Benvinda 
Pinto Rocha, localizada no Jardim 
Canadá e na E.M. César Rodrigues, 
no Miguelão. 

As salas contam com 
acessibilidade, equipamentos, 
mobiliários e materiais didáticos 
e pedagógicos para a realização 
do atendimento educacional 

especializado. Dessa forma, o aluno 
com deficiência é acompanhado na 
sala no mesmo dia em que recebe 
atendimentos clínicos. 

Essa mudança foi importante 
para facilitar o trabalho de 
interlocução dos profissionais 
clínicos e pedagógicos, de acordo 
com as particularidades de cada 
aluno, já que os dois serviços 
acontecem consecutivamente.

Há 32 anos, o Centro 
Psicopedagógico Deputado Renato 
Avelar Azeredo, mais conhecido como 
CPP, oferece atendimento a crianças 
e adolescentes, com idade entre 2 e 
18 anos, que apresentam transtornos 
psíquicos, mentais, fonoaudiológicos, 

psicopedagógicos  ou em seu processo 
de desenvolvimento. 

Atualmente, 391 alunos-pacientes 
são atendidos na sede (Campo do Pires) 
e no Jardim Canadá nas especialidades 
de psicologia, fonoaudiologia, 
psicopedagogia, terapia ocupacional 

e psiquiatria. Além desses serviços 
oferecidos, o CPP orienta as famílias 
e acolhe crianças e adolescentes 
encaminhas pelo Conselho Tutelar, 
Ministério Público e outros.

Escolas Ana do Nascimento Souza, Benvinda Pinto Rocha e César Rodrigues contam com Salas de Recursos Multifuncionais

Eu gosto muito de estudar aqui. A escola é muito especial pra 
mim, estou aprendendo a tocar guitarra e estou trabalhando. 
Aprendo muitas coisas

Guilherme Rebuite Souto, 
aluno da escola ana do nascimento souza

Eu trabalho aqui há dezoito anos, a cada dia a gente aprende com 
esses alunos. É um desafio, mas é muito gratificante porque eu amo 
os alunos da escola

Lina de Fátima Vieira Moreira, 
Professora da escola ana do nascimento souza
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bibliotEca municipal é rEabErta

litEratura cantada rEcEbE mais dE 3000 livros 

lEitura nas Escolas é dEstaquE após
trabalho EFEtivado Em sala dE aula

diagnóstico inicial da administração apontava que 39% dos estudantes do 3º ano não estavam alfabetizados

reabertura em espaço temporário é realizada em consonância com o projeto de reforma da sede da Biblioteca

Desde março, a Biblioteca Pública 
Municipal Anésia de Matos Guimarães 
passou a funcionar em local 
temporário, na Rua Chalmers, nº 415, 
Retiro. A Administração Municipal 
promove o acesso às pesquisas e 
à leitura e oferece livros literários 
adotados pelas escolas públicas e 
particulares conforme demanda e 
necessidade. A biblioteca pública 
traz ainda o cadastro informatizado, 

que proporciona mais agilidade na 
procura e empréstimos de livros e se 
adéqua à norma de informatização 
das bibliotecas públicas do país, 
além de possibilitar a realização de 
pesquisas na internet pela população. 
Além disso, o funcionamento foi 
ampliado para atender em três 
turnos a comunidade nova-limense, 
das 8h às 21h.

Leitura, música e diversidade 
étnico-racial. Desde 2017, o projeto 
Literatura Cantada vem desenvolvendo 
importantes trabalhos de formação 
de docente em diferentes contextos 
artístico-culturais. O objetivo é 
valorizar a construção de identidade 
de cada pessoa e do respeito à sua 
história por meio de brincadeiras, 
cantigas, rodas de leituras, contação 
de histórias e saraus musicais. 

A novidade para 2018 é que 
o projeto recebeu, por meio de 
parcerias, mais de 3.000 livros de 
diferentes temáticas para incentivar 
o gosto pela leitura nas crianças.

No início de 2017, a Prefeitura 
realizou um diagnóstico de leitura 
individual, com todos os alunos das 44 
turmas de 3º anos, detalhando avanços 
e dificuldades de cada aluno. Constatou-
se que o nível de leitura estava abaixo 
do esperado: das 972 crianças do 3º 
ano das 16 escolas, 39% não sabiam 
ler. Como aparatos, foram elaborados 
gráficos para análise da situação 
geral de cada escola, possibilitando 
identificar as estratégias necessárias. 
Houve um acompanhamento de perto 
das turmas com foco na cobrança 
de leitura e interpretação de textos. 
A partir desse diagnóstico, a equipe 

pedagógica reorganizou o trabalho 
de alfabetização da rede; com 
monitoramento dos avanços dos alunos 
através de orientações e formações 
acerca da metodologia de alfabetização 
e diagnósticos permanentes de leitura. 
Além disso, ao término da leitura, 
cada criança recebeu um cartão de 
incentivo para ser levado aos pais e 
torná-los cientes da necessidade do 
acompanhamento e apoio em casa.

Como resultado, em 2018, houve 
uma melhora significativa nos níveis de 
leitura em relação ao ano anterior. Após 
avaliação com 861 estudantes, 93% 
apresentaram bons níveis de leitura.Hoje, 93% dos alunos avaliados apresentam bons níveis de leitura

Biblioteca funciona na Rua Chalmers, nº 415, Retiro
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copa de futsal das escolas municipais reúne 16 unidades e mais de 319 alunos do 4º e 5º anos

Educação EmprEEndEdora para a
Formação complEta dos alunos

divErsão E aprEndizado com
o projEto horta pEdaGóGica 

coFEm marca Gol dE placa no EsportE

Trabalho em equipe, superação e saber lidar 
com vitórias e derrotas são algumas das muitas 
habilidades que a Copa de Futsal das Escolas 
Municipais de Nova Lima – Cofem  promove 
na vida dos alunos do 4º e do 5º ano da rede 
municipal de ensino. 

As partidas, que tiveram início em agosto, são 
realizadas nas quadras das escolas e a competição 
é dividida nas categorias sub-11 masculina e 

feminina. A final será realizada em outubro, 
quando será conhecida a escola campeã de 2018. 

Mais do que a vitória, a Cofem promove um 
intercâmbio entre as escolas municipais e amplia 
a participação dos estudantes em atividades 
esportivas, identificando talentos e estimulando a 
prática do esporte como ferramenta importante 
para o  desenvolvimento integral da criança.

Ensinar o caminho para o 
futuro do trabalho. Com o projeto 
Educação Empreendedora (por meio 
do Desenvolvimento, Trabalho e Renda), 
os profissionais da rede municipal 
de ensino estão se capacitando para 

trabalhar com alunos essa visão 
aliada à tecnologia ao mercado. 

A primeira atividade efetivada 
foi a capacitação de cerca de 30 
profissionais feita por consultores 
do Sebrae-MG.   O objetivo é levar 

para a sala de aula atividades 
com foco no comportamento 
empreendedor dos alunos, por meio 
do estímulo à criatividade, das 
soluções frente a desafios e do uso 
da tecnologia como caminho futuro 

para as próximas gerações.
Após a primeira atividade, os 

profissionais irão elaborar projeto 
a serem colocados em prática nas 
escolas. 

O processo de preparar a terra, 
semear, cuidar, colher e consumir 
os alimentos ganha um significado 
especial com o projeto Horta 
Pedagógica que, até o momento, 
já foi implantado nas escolas 
municipais Vera Wanderley Dias e 
Dulce Santos Jones, e está em fase 
final de implantação na escola Florie 
Wanderley Dias. 

Por meio do projeto, as crianças 
encontram um espaço alicerçado na 
aprendizagem, produção e construção 
de conhecimentos. Além disso, é 
uma forma de utilizar o pátio da 
escola para além das atividades de 
brincadeiras, como um espaço para 
processos de ensino-aprendizagem 
fora da sala de aula.

A horta pedagógica é aberta 
a professores de diferentes áreas 
que podem utilizar o espaço em 
suas atividades teóricas e práticas, 
facilitando o aprendizado dos alunos.

esPeCIaL edUCaÇÃo

A capacitação das educadoras abrange 100% das escolas da rede municipal de ensino com o propósito de trabalhar a cultura empreendedora 

A Horta na Escola é importante porque 
orienta as crianças a valorizarem o cultivo 
e a produção do alimento saudável, 
sem agrotóxico, sem desperdício e com 
consciência. É uma sementinha que 
estamos plantando aqui pra colher frutos 
mais tarde fora da escola

Eva Denise de Castro, 
Professora Referência

Lá em casa também temos uma horta, 
e eu ajudo minha família, com cuidado 
e cultivo. Acho muito bom ter aqui 
na escola para quem não tem esse 
costume também poder fazer isso e 
ajudar a termos um mundo melhor no 
futuro

Yasmin da Silva Ferreira, 
5º ano da e. M. dulce santos Jones
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GrupamEnto ambiEntal já participou
dE cErca dE 2.700 FiscalizaçõEs

Base do grupamento fica situada no Parque Municipal Rego dos Carrapatos;
para denúncias, ligue 153 / (31) 3541-5050 / 3541-4376 
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O Grupamento Ambiental 
da Guarda Civil Municipal tem 
exercido um papel fundamental 
para o cumprimento das normas 
e recomendações de proteção 
ambiental em vigor. De agosto 
de 2017 até julho de 2018, 
participou de aproximadamente 
2.700 fiscalizações, com destaque 

em ocorrências de perturbação 
de sossego, desmate irregular, 
movimentação de terra e deposição 
de resíduos sólidos em vias 
públicas, lançamento de esgoto em 
rios e extração ilegal de mineral.

Neste período, foram lavrados 
aproximadamente 100 autos de 
fiscalização, a fim de advertir a 

população quanto à necessidade 
de regularização junto aos órgãos 
ambientais competentes, e 
registrados aproximadamente 20 
autos de infrações, por cometimento 
de crimes ambientais.

A fim de preservar o patrimônio 
ambiental de Nova Lima, o 
grupamento, criado em 2007, 

realiza operações em conjunto 
com outros setores de fiscalização 
da Administração Municipal. Além 
disso, tem em sua atuação políticas 
educacionais para preservação da 
natureza, palestras infantis, análise 
e relatórios de impactos, combate a 
crimes ambientais contra a fauna e 
flora, dentre outras missões.

Juvenil misto (sub 16)
e Adulto misto

até dia 31 de agosto

3541-4329 
Inscrições e informaçoes
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OBRAS

população podE contribuir para
dEixar a cidadE mais limpa 

prEFEitura rEaliza dEsobstrução dE bocas dE lobo 

são sEbastião das áGuas claras rEvitalização pracinhas do olaria 

Ruas, avenidas, praças e espaços 
públicos recebem, diariamente, 
os serviços de capina e limpeza. 
Essa manutenção é realizada por 
equipes reduzidas que se revezam 
nos locais para manter a cidade 
bem cuidada. 

A população também pode 
contribuir não jogando lixo nas 
vias públicas, não descartando 
entulho nos passeios e deixando o 
lixo para coleta somente no dia e 
horário estabelecido. 

Para a primeira quinzena de 
setembro, estão previstas a limpeza 
e capina nos bairros: Cabeceiras, 
Bela Vista, Vila Madeira, Parque 
Aurilândia, Vila São José, Vila 
Industrial e região de Honório 
Bicalho. 

As bocas de lobo também 
passam por manutenção preventiva 
com a desobstrução das grades e 
das galerias por onde escorre a 
água da chuva. A estimativa é de 
que seja feita a limpeza em mais 

de 2.000 bocas de lobo em todo o 
município antes do início do período 
chuvoso. Essa retirada de areia, lixo 
e outros detritos é necessária para 
evitar entupimentos que podem 
provocar alagamentos e enchentes.  

A Rua Dona Maria da Gloria, 
principal via de acesso ao bairro, 
recebeu melhorias. O piso foi 

reconstituído e agora a via está 
mais segura para motoristas e 
pedestres.

As praças do Bairro Olaria 
passam por revitalização: estão 
sendo reconstruídos o piso e os 

bancos de assento. Após a conclusão 
desses serviços, será feito o plantio 
de mudas.
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ESPORTE

campEonato nova-limEnsE dE Futsal
abrE inscriçõEs para mais catEGorias

solicitação dE alvará para EvEntos dEvE
sEr FEita com prazo mínimo dE 20 dias

As equipes das categorias sub-
17, máster, veteranos (para maiores 
de 45 anos) e adulto série bronze já 
podem se inscrever no Campeonato 
Nova-limense de Futsal 2018. 

Para se cadastrarem, os 
responsáveis devem preencher a 
ficha no novalima.mg.gov.br e 
entregá-la até o dia 20 de setembro, 
na Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer – Rua Melo Viana, 174, Centro. 
Os jogos serão disputados a partir 
de outubro. A principal competição 

esportiva da cidade teve início no 
dia 4 de agosto, com as partidas 
realizadas nos ginásios do Olaria 
e José de Almeida e em quadras 
poliesportivas das comunidades, para 
as disputas do sub-7, sub-9, sub-11 
(séries ouro e prata), sub-13 (ouro e 
prata), sub-15 (ouro e prata), sub-15 
feminino e feminino adulto.

A Prefeitura ainda divulgará o 
prazo de inscrições para as equipes 
que participam das categorias sub-
20 e adulto séries ouro e prata.

O Governo Municipal faz a 
sua parte ao apoiar a realização 
de eventos por toda a cidade pois 
entende a importância do setor. No 
entanto, muitos dos pedidos de apoio 
da Prefeitura e da própria licença têm 
ocorrido de maneira intempestiva, 
ou seja, fora do tempo devido e, em 
muitos casos, sem a documentação 
necessária. Em função disso, está 
em vigor a nova regulamentação da 

forma de requerimentos de alvarás. 
Uma das principais mudanças é o 
prazo de solicitação, que estabelece 
uma antecedência mínima de 20 dias 
da data do evento.

No ato do protocolo, o requerente 
(pessoa física ou jurídica) recebe 
todas as orientações. O requerimento 
deve ser realizado junto ao Setor 
de Protocolo Municipal, mediante 
o preenchimento do formulário e o 

pagamento da Taxa para Análise de 
Eventos pela Comissão de Eventos 
Culturais (Comevec), coordenada pela 
Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. 

Cabe à Comevec, a análisa dos 
pedidos dos processos e, em caso de 
deferimento, o estabelicimento das 
condicionantes para que os eventos 
transcorram dentro da legalidade, 
seguindo as normas sanitárias, 

ambientais e de segurança. Somente 
após a comprovação do cumprimento 
das condicionantes e apresentação 
das guias de recolhimento dos 
impostos e das taxas devidamente 
quitadas, o alvará é expedido e 
entregue ao requerente. Com isso, a 
Prefeitura busca garantir que todos 
os eventos dentro do município sejam 
regulamentados.

Prazo para equipes do sub-17, máster, veteranos (maiores de 45 anos)
e adulto série bronze vai até 20 de setembro

realização de eventos, espetáculos, bailes e festas de caráter público dependem,
necessariamente, da prévia licença da Prefeitura

Ficha de inscrição está disponível no www.novalima.mg.gov.br;
mais informações (31) 3541-4328 

saiba mais
os decretos 8.042/2018, 8.091/2018, 8.117/2018, que tratam 
da liberação de alvarás para a realização de eventos, estão 

disponíveis no site da Prefeitura: novalima.mg.gov.br. em caso de 
dúvidas, entre em contato com a Secretaria Municipal

de esporte e lazer: (31) 3541-4328.



CULTURA

audiçõEs abErtas para a orquEstra sinFônica
da Escola municipal dE música

Quem pretende patricar música 
de forma mais aprofundada para 
se tornar profissional tem uma 
oportunidade ímpar de iniciar sua 
caminhada na Orquestra Sinfônica da 
Escola Municipal de Música que está 
com audições abertas. Os interessados 
devem ligar na secretaria da Escola 
Municipal de Música, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, no telefone 
3542-5923, para conhecer os critérios 
e as vagas. Além da possibilidade 
de vivenciar essa arte, os ex-alunos 
seguem com os estudos musicais, com 
a possibilidade de cursar bacharelado, 
mestrado e até doutorado nas 
principais universidades do país.

A Orquestra Sinfônica

Uma Orquestra Sinfônica é formada 
por diversos naipes de instrumentos, 
sendo eles: cordas (violinos, viola, 
violoncelo e contrabaixo), madeiras 
(flautas, oboés, clarinetas e fagotes), 
metais (trompas, trompetes, 
trombones e tuba), percussão 
(diversos instrumentos com destaque 
para os tímpanos), teclas (piano, 
celesta, entre tantos outros), cordas 
dedilhadas (violões e harpa). Além 
desses, formações mais modernas 
utilizam ainda saxofones, bateria e 
outros instrumentos diferenciados.

Mais informações (31) 3541-4328 

A Escola de Música foi um marco em 
minha vida. Tanto que eu e muitos outros 
colegas encontramos uma profissão através 
da escola e guardamos com carinho os 
conhecimentos construídos no período em 
que estivemos por lá

Robson Saquett, 
ex-aluno e professor assistente da Escola 
de Música da UFMG

Tive o privilégio de participar como 
membro integrante da Orquestra Sinfônica 
da Escola de Música José Acácio de 
Assis Costa. Foram tempos de muito 
aprendizado que guardo com imenso 
carinho e gratidão pela oportunidade que 
me foi dada

Leonardo Lopes, ex-aluno, músico da 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e 
doutorando em Música na UFMG
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JUVentUde

mês da juvEntudE com atividadEs EspEciais

60 anos dE bossa nova: cElEbração Em nova lima
evento gratuito marca aniversário de 75 anos do teatro municipal

manoel franzen de Lima

O Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima completará 
75 anos no próximo dia 7 de 
setembro e quem ganha o presente 
são os nova-limenses com uma 
apresentação única do compositor e 
violonista Roberto Menescal, um dos 
fundadores da Bossa Nova e autor 

de “O Barquinho”, “Bye Bye Brasil” e 
tantos outros sucessos. O show será 
realizado no dia 4, às 20h, mediante 
entrada gratuita e limitada a 500 
cadeiras.

Menescal se apresentará com 
os cantores Suzana e Bob Tostes – 
maiores referências do movimento 
em Belo Horizonte. A parceria do 

trio vem acompanhada do grupo de 
instrumentistas mineiros formado por 
Christiano Caldas (piano e teclados), 
Felipe Continentino (bateria) e Pablo 
Souza (contrabaixo). 

Sobre o repertório, Bob Tostes 
adianta: “Partimos dos grandes 
sucessos da Bossa Nova, mas 
revisitamos antigos sambas num 

medley chamado “Nova Bossa Velha”, 
e chegamos até as bossas compostas 
pelos roqueiros. Além de números 
instrumentais com Menescal e o trio, 
o público vai conhecer divertidos 
casos e curiosidades dos bastidores 
da MPB contados por Menescal, que 
fez parte dessa história.

A Prefeitura tem realizado uma 
série de ações para celebrar o Dia 
Internacional da Juventude (12/08). A 
programação contou com o 1º Encontro 
dos Grêmios Estudantis; reativação 

do Conselho Municipal da Juventude; 
palestra de Renê Silva, jovem criador 
do jornal comunitário “A Voz das 
Comunidades”,  conhecido por trazer 
informações da ocupação policial do 

Complexo do Alemão; contação de 
histórias, Batalha Musical de Rimas; 
visita ao Museu Inhotim, e muito mais. 
Para fechar a programação, neste fim 
de semana (25 e 26 de agosto), será 

realizado o Festival Cultural Tribus com 
atividades esportivas e culturais no 
espaço de caminhada da AngloGold, 
próximo à Praça da Bíblida.  Confira os 
melhores momentos!

Além da apresentação, 
Roberto Menescal e Bob 
Tostes estarão na Escola 
de Música José Acácio de 
Assis – Zé Fuzil, no dia 
4 de setembro, a partir 
das 10 da manhã, para 
um bate papo sobre a 
Bossa Nova. Essa é uma 
oportunidade única para 
conversar com os músicos.

Na Escola 
dE Música, 
o “PaPo 
Bossa”




