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RESGATE DA 
CULTURA

Vistoria de veículos escolares 
inicia no dia 3

Confira as vagas de emprego 
do Banco de Talentos 

Prefeitura oferece mais de 
19 mil refeições diárias na 
educação 

Pág | 21 |Pág | 5 |Pág | 2 |

Pág | 11 |

Cultura de Nova Lima vive um novo momento com a reabertura 

e revitalização de espaços importantes para a cidade como 

a reforma do Teatro Municipal e da Escola Casa Aristides, o 

retorno da Escola Municipal de Música, o investimento na Escola 

de Bailados e a realização de 71 atividades culturais em polos 

espalhados pela cidade

Bianca Gontijo, ex-aluna de violino e teoria 
musical; Maicol Nunes, mestre em Música pela 
UFMG; Wagner Lopes, bacharel em Música com 
habilitação em saxofone pela UEMG - ex-alunos 
da Escola Municipal de Música
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Resgate e 
valoRização da 
cultuRa local

O incentivo à cultura sempre foi uma 
marca de nossa administração. Seja com a 
criação das escolas de dança e de música, a 
ampla reforma do Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima ou com ações diretas na 
comunidade, o investimento na área evidencia 
a preocupação e o zelo do nosso governo. 
Isso porque entendemos a importância que a 
cultura tem na valorização de nossa história 
e na formação dos cidadãos.

Com pouco mais de um ano e meio 
deste novo mandato, alguns projetos, que 
ficaram parados durante muito tempo, estão 
sendo retomados, como o Nova Lima Canta 
na Praça. A Escola de Música, idealizada e 
implantada em 2002 e que abriu as portas 
para que os nova-limenses despontassem 
em carreiras profissionais na área, será 
reaberta em julho, voltando a estimular a 
sensibilidade, instigar a criatividade.

Para mais informações sobre a vistoria, 
ligue Para a Divisão De trânsito e transPortes: 

3541-4391

Fale coM
a ouvidoRia!

A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre 
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores 
possam registrar manifestações, reclamações, 
denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre os 
serviços prestados pela Administração. Os cidadãos 
interessados podem fazer sua manifestação 
presencialmente na sede da Ouvidoria, localizada 
na Rua Scott, nº 69 A – Centro, das 8h às 17h; 
pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980 ou e-mail: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Participe ativamente da  
reconstrução de nova lima!

Começa na terça-feira (03/07) a vistoria 
semestral dos veículos dos transportadores 
escolares credenciados no município. O 
serviço será realizado até 31 de julho, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, 
na Secretaria de Segurança, Trânsito e 
Transportes Públicos – localizada na Rua 
Antônio Jardim, 455, Centro. Os motoristas 
de vans e micro-ônibus devem se apresentar 
conforme calendário específico entregue no 
início do ano.

A Prefeitura já enviou correspondência 
a todos os condutores para alertar da 
necessidade da vistoria. O descumprimento 
implicará em sanções previstas, desde a 
advertência ou, até mesmo, a cassação da 
licença, impedindo que os condutores em 
situação irregular realizem o serviço.

Com essa iniciativa, o Governo Municipal 
visa assegurar que o transporte dos 
estudantes nova-limenses seja realizado 
com mais segurança e comodidade.

TransporteEditorial

medida busca assegurar que transporte seja 
realizado com segurança

vistoRia de veículos escolaRes 
coMeça no dia 3
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a segunda e última fase dos trabalhos 
de reforma da escola Casa aristides também 
já está na reta final. após a conclusão dos 
trabalhos, o local será reaberto para que a 
comunidade possa usufruir desse espaço 
diferenciado.

o Teatro Municipal, por sua vez, 
considerado um precioso templo da cultura 
e da arquitetura art déco, passará por uma 
ampla reforma, para voltar a oferecer todas 
as condições de conforto e comodidade ao 
público, ainda melhor do que o deixamos em 
2004.

essas ações têm exigido muito esforço, 
empenho e planejamento dos servidores da 
administração Municipal. Todo esse trabalho, 
de incentivo e cuidado com a cultura local, 
comprova que o nosso compromisso de 
recolocar nova Lima no caminho certo já 
tem dado resultados.

Vitor penido,
Prefeito

entenDemos a imPortância 
que a cultura tem na 
valorização De nossa 
história e na formação 
Dos ciDaDãos
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O prefeito de Nova Lima e 
presidente da Associação dos 
Municípios Mineradores de Minas 
Gerais (Amig), Vitor Penido, 
participou da abertura do II 
Encontro Nacional dos Municípios 
Mineradores, ocorrida no dia 
13 de junho. Um dos principais 
assuntos debatidos nas palestras 
do evento foram os dois decretos 
assinados pelo governo federal, 
que regulamentaram a Lei nº 
13.540/2017. O II Encontro Nacional 
dos Município Mineradores, que 
foi realizado nos dias 13 e 14, 
propôs o debate sobre as recentes 
conquistas obtidas pelos municípios 
mineradores de todo o país e 
capacitou gestores municipais a 
respeito das mudanças ocorridas 
recentemente na legislação 
que regulamenta a atividade 
mineradora. Várias autoridades 
participaram do evento.

Vitor Penido recebeu, no dia 21 
de junho, o título “Prefeito Inovador 
2018”, concedido pela Rede Cidade 
Digital (RCD), por incentivar e inovar 
em ações empreendedoras, além de 
investir em Tecnologias da Informação e 
Comunicação que promovem a inclusão, 

desenvolvimento socioeconômico, 
fortalecimento e diversificação da 
economia local. O prefeito foi agraciado 
durante o Fórum de Cidades Digitais da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
realizado na capital mineira. 

A Sala do Empreendedor de Nova 

Lima foi a iniciativa que motivou a 
premiação. O espaço oferece suporte 
aos empreendedores nova-limenses, 
incluindo capacitação, fornecimento 
de informações e análises sobre 
indicadores de desenvolvimento 
econômico, trabalho e renda.

José Marinho, 
diretor da Rede Cidade Digital

esse reconhecimento é uma forma 
de valorizar os prefeitos que estão 
investindo na informatização 
dos processos e entendem que 
a tecnologia é essencial para 
aprimorar os serviços públicos 
e, consequentemente, a vida das 
pessoas. não existe outro caminho. 
Por isso, também a importância 
de promover a interação entre 
os gestores para facilitar a 
modernização das cidades”

Governo

Prefeito vitor Penido, que é presidente da amig, destacou as principais conquistas e os desafios enfrentados pelos 
municípios mineradores; decretos assinados pelo governo federal também foram pauta do evento

vitor Penido recebeu o título de “Prefeito inovador 2018” concedido aos gestores públicos que 
incentivam e inovam em ações empreendedoras

Mudanças na legislação MineRáRia são debatidas 
eM evento nacional de Municípios MineRadoRes

nova liMa dá exeMplo eM inovação
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Vitor penido, prefeito de Nova Lima

nos últimos anos, provocamos discussões fundamentais que impactam profundamente as relações 
de atividade mineradora. a mineração traz impactos sociais e ambientais e nos obriga a buscar uma 
solução para conciliar a exploração e a sustentabilidade”
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Esporte

A Prefeitura prorrogou, até a próxima 
sexta-feira (06/07), as inscrições para o 
Campeonato Nova-limense de Futsal das 
categorias sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, 
sub-11, sub-13 e sub-15, esta que será 
disputada no masculino e feminino. Além 
disso, foram acrescentadas outras duas: 
feminino adulto e veterano (para maiores 
de 45 anos).

As fichas de inscrição estão disponíveis 
no site da Prefeitura: www.novalima.
mg.gov.br. Depois de preenchidas, elas 
podem ser entregues na Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Rua Melo 
Viana, 174, Centro) ou enviadas para o 
e-mail: esportes.semel@pnl.mg.gov.br.

O início dessa primeira etapa do 
Campeonato Nova-limense de Futsal está 
previsto para o mês de julho, nos ginásios 
do Olaria e José de Almeida e em quadras 
poliesportivas das comunidades.

Um dos maiores eventos 
esportivos do planeta, a Copa do 
Mundo reúne pessoas de todos 
os continentes. Como não poderia 
ser diferente, Nova Lima também 
marcou presença no Mundial da 
Rússia com um grupo de amigos: 
Letícia Lopes, Thiago Gomes e o 
casal Rafaella Barbosa e Marcel 
Romani.

A ideia da viagem surgiu 
há quatros anos, ainda na Copa 
do Mundo no Brasil, quando 

eles assistiram a vários jogos 
disputados no Mineirão. “No ano 
passado, começamos a planejar e 
resolvemos aproveitar para rodar 
por mais países”, explica Marcel. 
O giro pelo continente europeu 
começou em Portugal e passou 
por França, Alemanha, Holanda e 
Croácia.

Na Rússia, os amigos foram 
ao jogo entre Senegal e Polônia, 
disputado em Moscou, além 
de Brasil e Costa Rica, em São 

Petersburgo. “Esse do Brasil foi 
de tirar literalmente o fôlego e a 
voz”, brinca Marcel. Para Letícia, o 
sentimento de patriotismo gerado 
pelo futebol é uma energia sem 
igual. “Comemorar a vitória pelas 
ruas e mostrar ao mundo o orgulho 
de ser brasileiro é uma emoção que 
eu nunca vou esquecer”.

As barreiras do idioma e as 
diferenças na alimentação são 
superadas com bom humor. No 
final, o que faz valer a pena é a 
experiência na Copa do Mundo. “A 

culinária russa é muito diferente 
de tudo que já experimentamos 
até hoje. Nos divertimos muito 
nos restaurantes, quando o prato 
servido não era nada do esperado”, 
contam.

Depois da decepção em casa, em 
2014, os amigos estão confiantes 
na conquista do título. “A Seleção 
Brasileira tem uma dívida da última 
Copa e, por isso, eles correrão mais 
em busca da taça. Vamos ser hexa 
sim”, finalizam, mostrando muito 
otimismo. 

equipes interessadas em disputar a principal competição 
esportiva da cidade têm até o dia 6 de julho para se cadastrarem

nova lima na coPa

inscRições paRa o caMpeonato 
nova-liMense de Futsal são pRoRRogadas

Tabelas das disputas das dez categorias 
serão disponibilizadas no site da Prefeitura: 

www.novalima.mg.gov.br

as disputas das categorias sub-17, 
sub-20, adulto e master ocorrerão 

após o término dessa primeira 
etapa, com os times divididos 
em três divisões (ouro, prata e 

bronze), de acordo com o ranking 
de classificação de 2017.
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O Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) tem como atribuição 
acompanhar e fiscalizar a 
execução do Programa nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), 
verificando a aplicação dos 
recursos, o cumprimento das 
diretrizes, bem como a qualidade 
da alimentação ofertada aos 
estudantes.

a atuação do cae é de extrema 
relevância social, uma vez que 

contribui para assegurar o direito 
dos estudantes de receberem 
uma alimentação de qualidade, 
durante a permanência na escola.

O conselho é composto por 
sete membros titulares e sete 
suplentes (com mandato de 
quatro anos) que representam o 
poder executivo, pais de alunos, 
entidades civis organizadas e de 
trabalhadores da educação e de 
discentes.

Você conhece o conSelho de alimentação eScolar?

A Prefeitura tem trabalhado para 
oferecer, a cada dia, uma merenda 
de mais qualidade aos estudantes. 
Atualmente, cerca de 19 mil refeições 
são entregues diariamente aos alunos 
da rede municipal de ensino, desde o 
berçário até a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

Com a aquisição de novos 
freezers e geladeiras para as escolas, 
as condições de armazenamento dos 

alimentos melhoraram. Além disso, 
a qualidade das frutas, hortaliças 
e dos legumes aumentou, já que o 
Governo Municipal tem honrado os 
compromissos com os fornecedores 
e exigido a entrega de produtos de 
qualidade, nas fiscalizações realizadas 
no ato de recebimento. Alterações no 
cardápio, como a inclusão de frutas 
diferentes e novas receitas, também 
são promovidas para estimular o 

interesse dos alunos pela merenda.
Os estudantes da EJA, que antes 

recebiam prato único, hoje contam 
com uma entrada antes do início 
da aula e uma refeição completa 
no intervalo. Vale lembrar que, no 
início do governo, a Administração 
Municipal já havia ampliado o almoço 
para todos os alunos do turno da 
manhã.

Educação

estudantes nova-limenses recebem merenda de qualidade e diversificada

19 mil ReFeições oFeRecidas 
diaRiaMente

joão Gabriel Santana Ferreira, estudante 
da escola Municipal Cristiano Machado

o ex-aluno da escola Municipal 
Vicente estevão dos Santos, joão 
Paulo de Faria Souza, ganhou a 
medalha de prata na olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
escolas Públicas (oBMeP), e uma 
bolsa de estudos no Programa de 
Iniciação Científica Jr. 
Parabéns pela conquista!

O informativo A Cidade apresenta 
o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam 
criatividade e descontração no 

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

alunos da escola harold jones, nas 
atividades do Tempo Integral, 
fizeram uma maquete com o tema 
“Prevenção de acidentes de trânsito”.

Para celebrar a primeira Copa do 
Mundo dos alunos da CEI Maria de 
Lourdes e da Escola Municipal Vicente 
estevão, os estudantes aprenderam 
sobre o esporte na prática.

alunos da escola Municipal Cristiano 
Machado torcem pelo Brasil na 
primeira fase da Copa do Mundo.

a escola Municipal Carlos 
henrique Róscoe também 
está em clima de Copa!

informaçõeS: cae.novalima@gmail.com • (31) 3541-4613
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O serviço de integração de 
emissão de notas fiscais está 
mais prático e ágil. Mais estável, 
a plataforma passou por testes e 
está em pleno funcionamento. Para 
a utilização desse novo serviço, é 
necessário que os contribuintes (que 
possuem sistema integrado com o da 
Prefeitura) acessem o novo endereço: 
http://servicosonline.pnl.mg.gov.
br:8093/nfe/snissdigitalsvc?wsdl. 
Não será necessário digitar o endereço 
todas as vezes que entrar no sistema, 
basta digitar apenas na primeira vez.

Para que o serviço de integração 
funcione plenamente, o prazo para a 
adequação dos contribuintes é até o 
dia 29 de julho, pois, a partir dessa 
data, só poderá ser realizado pelo 
novo endereço. Os contribuintes que 
não possuem sistema próprio não 
precisam fazer o procedimento.

Atualmente, 160 empresas, em 
média, utilizam o sistema integrado 
com o da Prefeitura e precisam se 
adequar. 

Fazenda

empresas que possuem sistema integrado com o da Prefeitura devem ficar atentas 
ao prazo de atualização de endereço

seRviço de integRação de eMissão de notas 
Fiscais eM pleno FuncionaMento
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A mudança da licença de Alvará de 
Localização e Funcionamento, em vigor 
desde março de 2018, trouxe benefícios 
para o contribuinte. Antigamente, a 
licença era dada anualmente e a taxa 
cobrada era única – quitação no último 
dia de dezembro – isto é, o valor pago não 
era proporcional aos meses subsequentes 
à data da abertura do comércio. 

Com a mudança, o contribuinte paga 
a taxa referente ao ano passado, porém, 
proporcional, ou seja, a partir da data da 
licença. Se a abertura do cadastro foi no 
mês de agosto, por exemplo, a taxa de 
Alvará de Localização e Funcionamento 
a ser paga é referente apenas aos cincos 
meses de funcionamento, mas o valor da 
taxa de fiscalização, com validade para um 
ano, deverá ser paga anualmente. 

É importante ressaltar que a taxa de 
fiscalização é anual, cuja quitação será de 
acordo com a data de abertura do comércio, 
e não mais no último dia de dezembro. O 
Alvará de Localização e Funcionamento 
vale, desde março de 2018, por cinco 
anos, para evitar que todos os anos seja 
necessário expedir nova licença.  

Fazenda

alterações tornam processo menos burocrático para os contribuintes

conFiRa as Mudanças no alvaRá 
de FuncionaMento e localização
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A Prefeitura e o Governo Federal 
ampliaram a entrega gratuita de 
repelentes às gestantes. O serviço, 
que era oferecido somente para as 
beneficiárias do programa Bolsa 
Família, passou a ser disponibilizado 
para todas as mulheres desde a 
primeira consulta do pré-natal, nas 
Unidades Básicas de Saúde. A medida 
foi adotada após o surto de febre 
amarela ocorrido neste ano.

A ação integra um conjunto de 
medidas importantes para evitar a 
transmissão de várias doenças, cujo 
vetor é o mosquito Aedes aegypti. 
Uma delas é a infecção provocada 
pelo vírus zika, considerado uma 
ameaça à saúde mundial e que pode 
levar à ocorrência de microcefalia em 
recém-nascidos. 

Desde 2016, Nova Lima registrou 
três casos de zika. Vale lembrar que 
ainda não há vacinas ou drogas 
antivirais contra a doença.

A Unidade Básica de Saúde do 
Bairro Balneário Água Limpa, localizada 
na região noroeste, que ficou paralisada 
para manutenção emergencial 
desde fevereiro, voltará a funcionar 
normalmente em julho. As reformas do 
telhado e da parte hidráulica interna, 
os consertos do portão e padrão de 
energia, assim como o reparo da fossa, 
foram finalizados.

As consultas com médico 
generalista, ginecologista, pediatra e 

enfermeira (puericultura, preventivo, 
primeira consulta de pré-natal e 
realização de testes rápidos), que 
passaram a ser feitas no Bairro 
Miguelão durante o período de 
manutenção, voltarão a ocorrer em 
Água Limpa.

Os atendimentos de farmácia e 
enfermagem, além da marcação de 
exames e consultas especializadas, 
também vão permanecer na própria 
comunidade.

Saúde

Regional noroeste | Saúde

Dois frascos são disponibilizados por mês para cada usuária desde a primeira 
consulta de pré-natal até o final da gravidez

unidade passou por manutenção emergencial para atender a comunidade com mais conforto

atualmente, 
367 mulheres fazem 
pré-natal nas unidades 
Básicas de Saúde do 
município; o aceso 
ao cuidado pré-natal 
na atenção Básica 
é essencial para a 
qualidade de vida tanto 
da mãe quanto do bebê

como aumentar a Proteção inDiviDual

oFeRta gRatuita de Repelentes às 
gestantes é aMpliada

pReFeituRa ReabRe ubs de água liMpa

Esse serviço me surpreendeu. Todo cuidado com 
a saúde é importante, ainda mais durante a 
gestação. e na região onde moro há muitos casos 
de doenças transmitidas pelo mosquito”

Jane Aparecida de Oliveira,  
moradora de honório Bicalho

• Mantenha portas e janelas fechadas ou teladas para 
impedir a entrada dos mosquitos
• use preferencialmente calça e camisa de manga 
comprida, com cores claras
• Coloque mosquiteiro
• elimine os possíveis criadouros do mosquito
• Realize a limpeza dos terrenos e o descarte apropriado 
do lixo

Mais inforMações: 3542-2731

Repelentes devem ser aplicados nas áreas expostas do corpo e por cima da roupa; 
a reaplicação deve ser realizada de acordo com a indicação do fabricante

Moradores do bairro voltaram a contar com a equipe de Saúde da 
Família e demais atendimentos oferecidos na atenção Básica
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A fim de proporcionar ao 
paciente um cuidado mais próximo 
da rotina familiar, Nova Lima 
conta com o programa Melhor 
em Casa. Idealizado pelo Governo 
Federal, o serviço é indicado para 
pessoas que estejam em situações 
de média e alta complexidade, 
em estabilidade clínica, nas quais 
o tratamento mais indicado 
é a atenção domiciliar. Cerca 

de 70 pacientes são atendidos 
semanalmente, conforme pre-
coniza o Ministério da Saúde, ou 
até em mais vezes na semana, de 
acordo com a demanda.

O atendimento é realizado, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
19h, por equipe multidisciplinar 
de atenção domiciliar e de apoio 
formada por médicos, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, assistente social e 
psicólogo. Os casos agudos são 
priorizados.

A Prefeitura também 
disponibiliza, atualmente, três 
veículos para o deslocamento da 
equipe em 100% do território 
nova-limense. Nos finais de 
semana e feriados, há plantões de 
técnicos de enfermagem.

Saúde

oxigenoterapia Domiciliar

além de reduzir custos e desocupar leitos hospitalares, programa evita internações 
desnecessárias, diminuindo o risco de infecções

como acessar
Para serem atendidos pelo melhor em 
casa, os encaminhamentos devem 
ser feitos por meio de avaliação do 
paciente e envio de relatórios pelas 
unidades básicas de saúde (ubs), por 
hospitais e pela unidade de Pronto 
atendimento (uPa), buscando evitar 
demanda direta dos usuários.

Mais qualidade de vida coM o MelhoR eM casa

Com os objetivos de melhorar a qualidade de vida, 
a autonomia e favorecer a desospitalização de 
pacientes, a Prefeitura garante o acesso gratuito à 
oxigenoterapia domiciliar. o serviço é terceirizado 
e proporciona um menor tempo de internação e 
a diminuição de casos de infecção hospitalar. Seu 
maior benefício é o retorno do paciente ao convívio 
familiar e a reintegração social.
ao paciente que apresenta indicação para o uso 
de oxigenoterapia prolongada, são disponibilizados 
equipamentos como concentradores de oxigênio, 
que dão suporte ventilatório. além disso, um 
fisioterapeuta realiza visitas periódicas para 
acompanhar o tratamento dos pacientes.

pRInCIpAIS CRITéRIOS pARA 
ATEnDIMEnTO

• Pacientes que possuem demanda para 
internação domiciliar que estejam 
acamados ou domiciliados de maneira 
temporária ou definitiva

• apresentar demanda para reabilitação de 
acordo com avaliação do profissional da 
equipe Multiprofissional de apoio

• Possuir responsável identificado e cuidador

• assinar termo de consentimento formal 
(paciente ou de familiar/cuidador)

OUTRAS InFORMAçõES: (31) 3542-5967

Fisioterapeuta Camila Sarti em atendimento ao paciente Luiz Fernando Victor Souza

“O programa nos dá um suporte muito 
bom. Meu filho recebe a assistência de 
vários profissionais e, até eu, conto com 
psicólogo. Isso deixa a gente emocionado 
e com uma gratidão sem fim. Se ele está 
bem hoje, é devido ao Melhor em Casa”

Roselli Souza, 
moradora de honório Bicalho
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O projeto Conhecer ocorreu no dia 28 de junho no Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa. O objetivo foi estimular o conhecimento, 
bem-estar e qualidade de vida para a pessoa idosa. A programação 
contou com terapia de grupo, palestra com o tema: “Meditação, caminho 
da paz”, música e atividade do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

A festa junina do Centro de Convivência da Pessoa Idosa reuniu 
os participantes do projeto em uma tarde super animada com canjica, 
quadrilha e muitas atividades culturais.

O projeto Tecer a Vida, que teve suas edições anteriores no Teatro 
Municipal e no Hall da Prefeitura, ocorreu dessa vez no Centro de 
Atividades Culturais do Bairro Cabeceiras com exposições de artes em 
crochê e shows de música. A partir dessa edição, o projeto ocorrerá em 
vários bairros para divulgar os trabalhos e novas experiências de vida.

Políticas Públicas

pRojetos paRa a MelhoR idade MaRcaM 
o Mês de junho coM gRandes eventos 

Conhecer

Festa junina do Centro de Convivência da pessoa Idosa

Tecer a Vida
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ESpECIAL
CULTURA
• Reabertura da Escola de Música de nova Lima

• Cerca de R$ 450 mil para a reforma do Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima

• Reabertura da Galeria de Arte Municipal 

• Revitalização da Casa de Cultura Professor Wilson Chaves

• Lançamento do núcleo de Atividades Literárias no Centro Cultural de Nova Lima 

• 700 bolsas gratuitas na Escola de Bailados 

• Tombamento do Conjunto Histórico Industrial de Morro Velho

dayanne amaral, ex-aluna 
da escola de Bailados, 
bailarina do Grupo Corpo
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Especial Cultura

Em 2017, o Governo 
Municipal revitalizou a Casa 
de Cultura Professor Wilson 
Chaves, localizada na Avenida 
Rio Branco. Foram realizadas a 
recuperação do piso decorado 
com aplicação de synteko, 
pintura das paredes externas 
e internas e revitalização da 
escadaria e da balaustrada. Além 
disso, os vidros quebrados foram 
trocados, as cadeiras e móveis, 
substituídos, e as instalações 
elétricas e telefônicas passaram 
por manutenções. As esquadrias 
de madeira das portas e janelas 
também estão recuperadas.

Após 12 anos, a Galeria de Arte 
Municipal reabriu suas portas para o 
público no fim do ano passado. Nesta 
nova fase, o espaço tem impulsionado 
os jovens artistas e ofertado ao público o 
contato com as obras. O local está aberto 
para visitação de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h. A entrada é gratuita. 

Até o momento, a galeria recebeu três 
exposições:  “Encontros, um registro da 
arte nova-limense”; “Noturno”, de Sara 
Ávila; “Artistas do Atelier do Jambreiro”. 

criado em 2017, o núcleo 
de Atividades Literárias vem 
incentivando a população a se 
inserir no universo literário, em 
especial nas obras dos escritores 
e poetas.

Instalado no Centro Cultural, 
na rua tiradentes, 78, o local 
é adequado para o estudo e 
a pesquisa.   idealizado pela 
pedagoga e contadora de 
histórias, Else Dorotea Lopes, 
o projeto busca promover um 
número maior de interessados 
pela literatura.

O espaço foi inaugurado em 
março de 2017 e, desde então, 
já foram publicados vários 
livros. centenas de pessoas 
participaram nos últimos meses 
dos lançamentos das obras.

fique ligaDo!

Revitalização da casa de 
cultuRa pRoFessoR Wilson chaves 

galeRia de aRte Municipal volta a 
RecebeR exposições após 12 anos paRada

Encontro da população 
com escritores 
nova-limenses 

núcleo de 
atividades 
liteRáRias

no dia 5 de julho, às 20 horas, será aberta a exposição 
“argamata Coletivo Campano”, na Galeria de arte Municipal 
(avenida Rio Branco, 308 – Centro). as obras são assinadas 
pelos artistas plásticos amanda Muiños, amanda Vimieiro, 
Lucas Pederneiras, Paulo apgáua, Tiago oliveira, junea 
Casagrande e Gustavo Restani. a exposição tem a curadoria 
do professor e galerista abílio abdo Lopes. Vale a pena 
conferir.
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Especial Cultura

No início deste ano, foi iniciada 
a primeira fase das intervenções do 
Teatro Municipal Manoel Franzen de 
Lima com a recomposição parcial do 
reboco das paredes, melhorias na 
parte elétrica e hidráulica, limpeza 
e manutenção dos estofados e das 
penteadeiras dos camarins.

Após essa primeira etapa, o 
local recebeu por meio de doação, 
o ar condicionado que oferece mais 
conforto ao público

Agora, o espaço passará pela 
segunda fase das intervenções 
para restauração e conservação. 
Os trabalhos incluem pintura do 
prédio, manutenção das portas 
acústicas e metálicas, instalação de 

carpetes, substituição das cortinas 
do palco, instalação do guarda 
corpo nos camarotes e aquisições de 
transformador isolador, de gerador e 
parte da sonorização. 

Essas intervenções serão 
realizadas com recursos do Governo 
Federal, por meio do Ministério da 
Cultura, na ordem de R$ 450 mil.

Por se tratar de verba da Caixa 
Econômica Federal, proveniente de 
emenda parlamentar, a Administração 
precisou readequar o cronograma e 
realizará o processo licitatório nesse 
segundo semestre para iniciar as 
obras em 2019. Dessa forma, as 
instituições que utilizam o teatro no 
fim do ano não ficarão prejudicadas. 

Desde 2004, o teatro não é restaurado e esses trabalhos 
são necessários para recuperar suas características 
singulares e proporcionar mais conforto ao público 

Mais de r$ 450 Mil paRa a ReFoRMa do teatRo 
Municipal Manoel FRanzen de liMa

De olho na história
o Teatro Municipal foi inau-

gurado em 7 de Setembro 1943, no 
governo antônio Franzen de Lima, 
com o apoio do então governador do 
estado, Benedito Valadares, ainda na 
época do estado novo. Quem assina 
o projeto é o arquiteto Raffaello Berti, 
um dos fundadores da Escola de 
arquitetura da universidade Federal 
de Minas Gerais, renomado por seus 
trabalhos no Rio de janeiro e em 
Belo horizonte. na obra do Teatro 
Municipal, é patente a presença 
arquitetônica italiana do início do 
século XX: um exemplo expressivo da 
arquitetura art decó no Brasil. 

no final de 2003, no governo 
Vitor Penido, iniciaram-se as obras de 
restauração da acústica, do sistema 
de segurança, além da substituição 
das cadeiras por poltronas estofadas 
e a construção de um acesso e de 
lugares reservados para portadores 
de necessidades especiais.

Como incentivador da cultura, o 
espaço abrigou uma escola de balé 
e três grupos de teatros locais. O 
Teatro Municipal Manoel Franzen 
de Lima é tombado pelo Conselho 
Consultivo de Patrimônio histórico e 
artístico de nova Lima.

em menos de dois anos de governo, cerca de 52.000 pessoas 
acompanharam os quase 150 espetáculos e apresentações no Teatro
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A Prefeitura reabre as portas da Escola 
Municipal de Música José Acácio de Assis 
Costa - “Zé Fuzil” no próximo dia 19 de julho, 
a partir das 20h, com as participações das 
corporações musicais da cidade na própria 
sede da escola, na Rua Franzen de Lima, 73, 
Centro.  

Sem recursos e com as atividades 
interrompidas há dois anos, os cursos foram 
paralisados. Com o esforço do atual Governo 
Municipal e apoio da Vale e do Instituto Ipoema 
(na retomada de cursos para a Orquestra), 
a escola reabre suas portas para antigos e 
novos alunos.

Nessa primeira fase serão retomados os 
corais infantil e adulto, a Orquestra Sinfônica 
e as aulas de violino, violão, violoncelo, 
contrabaixo, percussão, técnica vocal e piano. 
Os interessados devem se inscrever na própria 
escola, a partir do dia 20 de julho, em horário 
comercial. No primeiro momento, 150 vagas 
serão ofertadas.

a partir do dia 19 de julho, a escola reabre as portas para atender 150 alunos e, ainda, 
retomará os corais e a orquestra sinfônica de nova lima

escola Municipal de Música, inauguRada eM 2002, MostRa 
sua iMpoRtância na FoRMação de aRtistas nova-liMenses

Especial Cultura

Entre as novidades estão workshops 
e apresentações musicais dentro da 
escola para que os alunos vivenciem 
e troquem experiências com os 
artistas convidados. cursos de 
extensão também serão oferecidos 
à população no decorrer do tempo

noVidadeS Por Vir

Estudei na escola desde a inauguração e fui da 
primeira turma. Com o passar dos anos, me 
tornei professor de saxofone e formador do 
Quarteto de Sax. a escola Municipal de Música 
me deu base para ingressar na uemg, onde sou 
formado no curso Bacharelado em música com 
habilitação em saxofone. a escola é de extrema 
importância na formação cultural e social da 
nossa cidade, exercendo com maestria seu papel 
de oportunizar e formar o cidadão”

Wagner Lopes, 
bacharel em Música com habilitação em 
saxofone pela ueMG, ex-aluno e ex-professor 
da escola de Música

a escola de Música tem fundamental importância 
em minha trajetória musical. desde sua 
inauguração, em 2002, quando fiz parte da 
primeira turma do curso de violão, passando 
pela preparação para o vestibular de Música, 
até o trabalho como professor, sempre tive 
uma sensação de acolhimento por parte dos 
professores e toda a equipe. Lá, as portas se 
abriram para que pudesse me aproximar e 
vivenciar a música, até torná-la minha profissão”

Maicol nunes, 
licenciatura em Música, mestre em Música 
(educação Musical) pela uFMG, ex-aluno e 
ex-professor da escola de Música

eu adorava estudar na escola, entrei lá quando 
criança e tive uma outra visão de mundo; fiquei 
encantada. a música tem uma importância 
fundamental na minha vida, pois é uma das 
coisas que mais amo e, durante o tempo que 
fiquei na escola, houve uma melhora na minha 
disciplina e concentração”

Bianca Gontijo, 
ex-aluna de violino e teoria musical

Maicol Nunes, Bianca Gontijo e Wagner Lopes, 
ex-alunos da Escola Municipal de Música
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Especial Cultura

Mais de 150 VagaS seRão oFeRtadas 
eM diveRsos cuRsos

ReabeRtuRa da escola Municipal de Música  
josé acácio de assis costa “zé Fuzil”

De olho na história
Fundada em 2002, com 

incentivo da Lei Rouanet, a escola 
Municipal de Música foi criada 
com o objetivo de proporcionar 
à comunidade o acesso gratuito 
a um trabalho voltado para a 
formação musical e tem cumprido 
um importante papel social, ao 
promover a inclusão por meio da 
arte.

no decorrer dos anos, o local 
atendeu às necessidades básicas da 
formação técnica e, para garantir 
as práticas diárias, fundamentais 
para o desenvolvimento musical, a 
escola disponibilizava, por meio de 
empréstimo, um instrumento para 
cada aluno. 

Como parte do processo 
pedagógico e também como 

consequência dos trabalhos 
desenvolvidos, vários grupos 
instrumentais foram criados – 
com destaque para a orquestra 
Sinfônica e muitos ex-alunos 
integram tradicionais bandas de 
música e corais, além de projetos 
de música popular.  Infelizmente, 
a escola ficou parada nos últimos 
anos. 

InSCRIçõES:

• Matrículas para ex-alunos dos cursos de 
violão, piano, percussão e técnica vocal, coral 
adulto, orquestra sinfônica, violino, viola, 
cello,  contrabaixo e coral infantil: de 23 a 
25 de julho - das 8h às 16h.

oBS: caso existam vagas remanescentes, 
as inscrições de novos alunos ocorrerão no 
período de 30 de julho a 3 de agosto. 

• Matrículas abertas para novos alunos com 
idade a partir de 14 anos para os cursos de 
violão, piano, percussão e técnica vocal, coral 
adulto, orquestra Sinfônica, violino, viola, 
cello, contrabaixo e coral infantil: de 30 de 
julho a 3 de agosto - das 8h às 16h.

• o Coral Infantil será para crianças com 
idade a partir de 8 até 14 anos.

obs: alunos entre 13 e 16 anos deverão ser 
ouvidos para identificar mudança de voz.

a medida em que a demanda de alunos 
for aumentando, o número de vagas 
e professores também será ampliado. 
 

núMERO DE VAGAS pOR CURSO:

• 30 vagas para o Coral infantil
• 30 vagas para o Coral adulto
• 36 vagas para a orquestra Sinfônica    
• 10 vagas para violino e viola    
• 5 vagas para cello e contrabaixo    
• 9 vagas para percussão    
• 6 vagas para técnica vocal    
• 16 vagas para violão    
• 8 vagas para piano

Dia 19 de julho, às 20h, 
na Rua Franzen de 
Lima, 73, Centro

• apresentação das 
Corporações Musicais 
“união operária” e 
“Sagrado Coração de 
jesus”

• apresentação com grupo 
de ex-alunos da escola de 
Música

• Show com os 
professores Walter Canuto 
e Cláudio Queiroz
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A Escola de Bailados abre novo processo 
seletivo para crianças com idades entre 5 e 
7 anos e jovens na faixa etária de 10 a 14 
anos para aprendizagem do ballet clássico, 
street dance e jazz. as inscrições devem ser 
realizadas entre os dias 2 e 5 de julho, das 
14h às 18h, na sede da escola (rua José 
nery dos Santos, 109, vila operária). os 
candidatos não aprovados na última seleção 
não podem participar desse novo processo.  
informações: 3541-1726.

inscRições paRa o pRocesso seletivo

A Escola de Bailados tem mantido 
cerca de 700 alunos de dança de salão, 
ballet clássico, jazz, zumba e street 
dance.

Em 2017, a escola mudou de 
endereço (Rua José Nery dos Santos, 
nº 109, Bairro Vila Operária) e retomou 
novo fôlego com mais investimentos 
da Administração Municipal.  Além de 
terem um espaço de aprendizagem, os 
alunos participam de diversos festivais, 
apresentações em grandes eventos e de 
seletivas em todo o país. 

As noites de domingo, na Praça 
Bernardino de Lima, ganham um 
toque especial com o projeto “Nova 
Lima Canta na Praça”. Desde o dia 
3 de junho, músicos da cidade se 
apresenta no coreto da praça após 
a missa na igreja matriz. Toda a 
população está convidada para 
apreciar os talentos da terra. 

Os encontros ocorrem das 20h 
às 22h, sempre com músicas boas 
e um ambiente aconchegante, com 
a apresentação do músico Rogério 
Luciano. O projeto visa fortalecer a 
classe musical com a promoção dos 
trabalhos realizados pelos artistas 
do município e região e a interação 
entre eles e o público. 

700 alunos atendidos pela escola de bailados 

nova liMa canta na pRaça Resgata valoRização da Música

Especial Cultura

a escola de Bailados foi fundamental para definir a pessoa e a 
profissional que sou hoje. Por meio dela, conheci a minha paixão pela 
dança que hoje em dia é minha profissão.  aprendi a valorizar o trabalho 
duro, a lidar com a frustração, a superar meus limites a cada dia, a 
confiar em mim mesma e acreditar nos meus sonhos. Sou muito grata a 
todas as oportunidades que a escola de dança me proporcionou”

Thais Rocha, bailarina e ex-aluna da escola de Bailados

Nova Lima conta com dois 
Centros de Atividades Culturais 
localizados nos bairros Jardim 
Canadá e Cabeceiras, que oferecem 
um ambiente de convivência para a 
comunidade que vem se apropriando 
cada vez mais das atividades e se 
identificando com o desenvolvimento 
sociocultural em suas vidas. 

Diariamente, são realizados 
oficinas, cursos e capacitações. 
De 2016 pra cá, o número de alunos 
tem crescido nas oficinas ofertadas 
que valorizam as artes, promovem a 
oportunidade dos moradores gerarem 
renda e, ainda, terem bem-estar.

centRo de atividades cultuRais coM extensa pRogRaMação 

O Centro de Atividades 
Culturais Cabeceiras atende 
cerca de 150 pessoas em 
diversas oficinas 

Atualmente, cerca de 400 
moradores da região 
do Jardim Canadá são 
atendidos pelo Centro de 
Atividades Culturais da 
região e, aproximadamente, 
1.500 alunos já se 
beneficiaram com as 
oficinas locais.

conFiRa a 
pRogRaMação 

desse Mês: 

  1/7 -  ely Jr. e alexandre riberolli

  8/7 -  Guilherme oliveira e mPb top city

22/7 -  amanda rocha, douglas & leo

29/7 - Zé maria e deivison Silva
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O Conselho Consultivo Municipal 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Nova Lima tombou o Conjunto 
Histórico Industrial de Morro Velho. 
A reunião que culminou com o 
tombamento provisório ocorreu no 
dia 13 de junho. 

O documento apresenta um 
estudo detalhado sobre o conjunto 
de edificações e equipamentos 
ligados à Área Industrial da Mina 
de Morro Velho. Esse complexo 
está localizado na região central 
da cidade, partindo da Praça do 
Mineiro até os bairros Boa Vista e 
Mingu. 

Toda a área é privada e o 
dossiê contém várias diretrizes 
para preservação desse espaço.  
No Conjunto Industrial do Morro 
Velho existem 27 bens imóveis, 
inventariados, além de outros 
elementos cuja relevância cultural 
também foi destacada. 

O Conjunto Histórico Industrial 
de Morro Velho tombado engloba 
a Casa Grande, o Cemitério dos 
Ingleses, o Cruzeiro da Boa Vista e 
o antigo complexo industrial.

Especial Cultura

o Conselho do Patrimônio histórico 
e artístico de nova Lima aprovou 
o tombamento do Conjunto 
histórico Industrial de Morro 
Velho, o qual possui grande valor 
histórico, arquitetônico, simbólico, 
evocativo e afetivo. dessa maneira, 
valorizamos um importante 
patrimônio cultural de nova Lima 
e o preservamos para as futuras 
gerações”

Tatiana pessoa Geckler, 
secretária Municipal de Cultura e 
presidente do Conselho do Patrimônio 
histórico e artístico de nova Lima

Com certeza, o patrimônio da 
exploração de ouro em Minas Gerais, 
que se iniciou no século XVIII e se 
mistura com a história do Brasil, 
será preservado em nossa cidade. 
Será um grande passo para a 
revitalização do coração de nova 
Lima. Seguramente, poderão surgir 
empreendimentos turísticos ligados 
ao ouro, com uma visão moderna e 
atual da nossa realidade”

Ricardo Guimarães Salgado, 
médico e membro do Instituto histórico 
e Geográfico do alto do Rio das Velhas 
(IhGaRV)

o Conselho do Patrimônio 
histórico e artístico de nova 
Lima fortaleceu-se bastante 
com a instrução do processo 
de tombamento do Conjunto 
histórico Industrial de Morro 
Velho. Foram mais de quatro 
anos discutindo-se sobre o 
assunto. Uma oportunidade 
muito rica e democrática na 
busca da preservação de um 
bem cultural cuja história se 
entrelaça tão intimamente 
com a de Nova Lima. 
a partir de agora, novos desafios 
serão enfrentados para a 
revitalização e requalificação 
desse expressivo conjunto 
cultural, integrando-o à 
dinâmica urbana e promovendo, 
de forma harmônica, o 
desenvolvimento da área e 
a sua preservação”

Ricardo dos Santos Teixeira, 
vice-presidente do Conselho do 
Patrimônio histórico e artístico de 
nova Lima, arquiteto e urbanista

patRiMônio pReseRvado: conjunto históRico 
industRial de MoRRo velho é toMbado
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O Centro de Atividades Culturais 
Cabeceiras está com uma programação 
especial de oficinas e atividades físicas 
entre os dias 3 e 31 de julho. São 
aulas de ginástica funcional, iniciação 
à pintura para criança, culinária, 
teclados, capoeira e longdance. 
As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas na Rua Tamandaré, 
448, Bairro Cabeceiras ou pelo telefone 
3541-6698. Os interessados devem 
observar o número de vagas disponíveis 
em cada oficina. 

O Centro de Atividades Culturais 
Jardim Canadá entra no clima junino 
e convida as famílias da região 
noroeste para participarem do projeto 
Fogueira de Barro. O evento será 
realizado no dia 7 de julho, a partir 
das 18 horas, na Rua Groelândia. 

O projeto busca resgatar a 
memória da produção artesanal de 
utensílios domésticos por meio da 
modelagem de argila, da Oficina de 
Cerâmica, que será realizada nos 
dias 2, 5, 7 e 12, das 8h às 11h. 
Os participantes poderão conferir 
apresentações musicais, danças 
típicas e as atividades desenvolvidas 
no espaço.  

A Prefeitura disponibiliza um grupo 
de técnicos para assessorar os agentes 
culturais da cidade que queiram 
participar da 6a Edição do Prêmio 
Culturas Populares, do Ministério da 
cultura. o Governo federal destinará 
r$ 10 milhões a 500 iniciativas 
culturais. as inscrições serão realizadas 
até o dia 6 de julho. nessa edição a 
área de abrangência está ampliada; 
poderão participar também iniciativas 
de Culturas Indígenas, Culturas 
ciganas, Hip Hop, funk e capoeira. 
informações: 3541-9635. 

         Mais iniciativas cultuRais     duRante o Mês de julho 

durante as férias serão realizadas oficinas de muay thai, 
capoeira, feltro, bordado, tricô e crochê, marcenaria, pintura 

em madeira, jogos animados, lamparina, cartonagem, 
antropologia, técnica de relaxamento e autoestima com arte. 

as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas 
Rua Groelândia, 619, ou pelo telefone 3541-8694.

Especial Cultura

pRogRaMação de FéRias do centRo de atividades cultuRais cabeceiRas 

pRojeto FogueiRa de baRRo no centRo de 
atividades ultuRais jaRdiM canadá 

assessoRia paRa 
a 6a edição do 

pRêMio “cultuRas 
populaRes”

Maicon Vinícius, 
aluno

o Centro de atividades Culturais é 
de grande valia, pois nos reunimos 
para as oficinas e atividades físicas. 
a variedade de cursos possibilita 
interatividade. 

Cláudia Maria Soares, 
aluna

o Centro de atividades 
Culturais jardim Canadá é 
muito importante na região. 
Eu participo de várias oficinas 
como circo, percussão, desenho, 
violão, entre outros. atualmente, 
participo da oficina de games. 
É um grande aprendizado para 
todos os participantes”  
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É no embalo da Copa 
que as noites de Nova Lima 
ficarão mais aquecidas com 
as tradicionais quadrilhas que 
participarão do Arraial de Nova 
lima.  o evento, em parceria 
com o Grupo de Quadrilha Pé 
roxo, será realizado nos dias 
13, 14 e 15 de julho, a partir 
das 18h, no Espaço Cultural 
da Avenida José Bernardo 

de barros. o público poderá 
conferir as apresentações de 20 
grupos de quadrilhas da região. 
Serão realizadas aulas de forró 
para todos que prestigiarem 
o evento. Shows musicais, 
barraquinhas de comidas típicas 
e brincadeiras também fazem 
parte da programação que pode 
ser visualizada pelo site: www.
novalima.mg.gov.br 

Tradição mantida em Nova Lima há 61 
anos, a Cavalhada de São José Operário, 
em Honório Bicalho, será realizada nos 
dias 21 e 22 de julho, na “Arena da 
Cavalhada”, em frente à Escola Municipal 
Dalva Cifuentes Gonçalves e ao fundo da 
Igreja Matriz.  Os organizadores, mais uma 
vez, esperam uma grande participação da 
comunidade: um momento ímpar para 
assistir às encenações das batalhas entre 
mouros e cristãos durante a Idade Média.

A Prefeitura abriu chamamento 
público para seleção de projetos não 
governamentais de Organizações da 
Sociedade Civil sem fins econômicos 
para a execução de serviços, programas 
e projetos ou equivalentes voltados à 
área cultural, com duração determinada, 
no âmbito do município. 

Serão contemplados neste 
chamamento público até 14 projetos de 

planos de trabalho para fins de repasse 
pelo município no valor de, no máximo, 
r$ 19.140,00 cada, totalizando todos o 
valor global e limítrofe de r$ 267.960,00.

As entidades interessadas devem 
atender aos critérios estabelecidos no 
edital que se encontra no site: http://
www.novalima.mg.gov.br/media/files/
editalcHamamentoPublico004-2018.
pdf

Confira a programação:
 
Sábado (21/07)
5h - Café comunitário e 
ornamentação da arena
19h30 – Hasteamento da flâmula 
de São José Operário
20h – Auto da Cavalhada Juvenil 
de São José Operário
21h30 - Show pirotécnico
22h - Show com Flávio Lima

Domingo (22/07)
10h30 - Missa em ação de graças às crianças, cavaleiros e convidados
12h – Barraquinhas com comidas típicas
14h - Tarde de lazer
16h15 – Hasteamento de bandeiras pelo 13º Grupo de Escoteiro 
Expedicionário Assumpção 
16h30 – Auto da Cavalhada (participação da Corporação Musical Santa Cecília)
18h30 – Show pirotécnico
19h – Show com Bruno & Leo e banda

         Mais iniciativas cultuRais     duRante o Mês de julho 
Especial Cultura

veM aí o aRRaial de nova liMa 

cavalhada de são josé opeRáRio: 
a históRia da coMunidade passada entRe geRações 

edital de subvenção paRa 
oRganizações na áRea cultuRal
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A última fase dos trabalhos de 
reestruturação e revitalização da Escola 
Casa Aristides já está em andamento. 
As intervenções vão auxiliar na 
preservação das características 
originais do imóvel sem mudanças 
significativas pelo fato dele ser tombado 
pelo Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova Lima.

Estão em andamento reparos e 
acabamentos na alvenaria, incluindo 
uma revisão geral nas instalações 
hidráulicas, elétricas e de itens 
relacionados ao projeto elétrico e 
de prevenção e combate a incêndio; 
também reformas nos banheiros, na 
cozinha e nos demais cômodos, além 
da pintura de paredes. 

Dentro da composição de custos 
da obra, uma parcela será proveniente 
do recurso do ICMS Cultural 2017. Os 
trabalhos estão voltados para o salão 
nobre, onde ocorrem as atividades 
artísticas e são ministrados os cursos. 

 
Primeira Fase 

A primeira fase da obra de 
reestruturação e restauração da Casa 
Aristides foi concluída no fim de 
2016, com recursos repassados pelo 
Ministério Público, por meio de um 
Termo de Ajustamento de Conduta. 
Uma nova estrutura metálica foi 
erguida no primeiro piso (porão) para 
sustentação. O antigo escoramento 
precário, que estava condenado, foi 
substituído.

Após a conclusão dessa etapa e 
com o imóvel estabilizado, sem risco 
de desabamento, foram feitas as 
substituições na cobertura da edificação. 
Foram trocados os madeirames que se 
encontravam deteriorados e os pilares 
de madeira em condições precárias, 
reforçando a estrutura de sustentação 
e mantendo as características originais.

intervenções vão auxiliar na preservação das características originais do imóvel

obRas de RecupeRação da escola 
casa aRistides estão pRóxiMas do FiM

a Casa aristides é um lugar que 
abriga e ensina artes e ofícios. 
Tempo que ocupa sonhos e 
realidades. uma falta que soluça no 
tempo. enfim, espero ansiosa de sua 
volta, pois ela é muito importante 
para todos nós, para a nossa 
cultura” 

Ex-aluna, Kátia Amaral (artista 
plástica, poetisa e ceramista)

a reforma é feita, 
principalmente, para 
atender às exigências de 
acessibilidade no prédio 
como, a criação de um novo 
banheiro com acessibilidade, 
reforma e adequação 
da cozinha para atender 

à demanda das aulas 
de culinária e oficinas, 
instalação de uma cobertura 
metálica na área externa 
e criação de um local mais 
adequado para os fornos de 
cerâmica e equipamentos de 
marcenaria e serralheria. 

Especial Cultura

você sabia?

a Casa aristides ocupa um espaço de 
destaque na história de nova Lima desde 
a segunda metade dos anos 1800, para 
atender o comércio local e as demandas 
da antiga mineração Morro Velho, até os 
dias atuais. Mesmo fechada para melhorias 
estruturais, o espaço é visto por todos 
como um importante difusor da cultura 
nova-limense.

Ela já foi considerada o maior mercado 
de Minas Gerais. Na casa funcionou um 
famoso armazém que abastecia a região 
na segunda metade dos anos 1800. Vendia-
se de tudo: secos e molhados, feijão, 
milho, arroz, louças, ferragens, artigos 
estrangeiros e ainda fabricava sabão e 
macarrão, além da torrefação de café. 

a clientela era muito grande, 
principalmente os trabalhadores da 
Mineração Morro Velho. Mas, com o tempo, 
a cidade foi crescendo e novos pontos 
comerciais foram surgindo. Houve uma 
descentralização do comércio e a Casa 
aristides deixou de ser um centro comercial 
e passou a abrigar outros projetos. 

em 1997, o espaço foi recuparado pela 
Prefeitura e passou a abrigar a escola Casa 
aristides, a primeira escola de reciclagem 
do Brasil.
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Turismo

desenvolvimento econômico

O prazo para transmissão 
da Declaração Anual de 
Faturamento (DASN) referente 
a 2017 expirou em 31 de 
maio de 2018. Segundo 
matéria do jornal Diário do 
Comércio, Minas Gerais é 
o estado que apresenta o 
melhor índice de entrega em 
todo o país, com 62% dos 
seus Microempreendedores 
Individuais (MEI) cumprindo 
essa obrigação, mas muitos 
ainda estão com essa 
pendência.

Essa declaração deve 
ser transmitida por meio do 
sistema DASN SIMEI, que tem 
link de acesso no Portal do 
Empreendedor para informar 
o valor de faturamento anual. 
o mei que extrapola esse 

emPreendedoriSmo: 

conheça e Seja um mei

As inscrições para o Canal 
Brasil Braços Abertos foram 
iniciadas dia 10 de maio. O 
projeto é um curso online voltado 
para profissionais que atuam no 
ramo de turismo ou que desejam 
atuar na área e ter qualificação 
em atendimento ao público, 
tema do curso de extensão. 

As aulas são gratuitas, 
divididas em módulos e podem 
ser acessadas por qualquer 
equipamento que possua 
internet, como smartphones, 
tablets ou computador. O prazo 
para conclusão do curso é 
15 de janeiro de 2019. Após 
concluir 100% dos módulos de 
aprendizado o aluno pode emitir 
o certificado pelo endereço: 
brasilbracosabertos.turismo.
gov.br/certificado.

interessados devem se inscrever até dia 31 de outubro no site 
brasilbracosabertos.turismo.gov.br

não tem o mei e deseja 
conhecer melhor essa 
alternativa ou se 
formalizar? Procure a 
sala do empreendedor.

endereço: rua chalmers, 88, centro
telefone: 3541-3369

gestoRes de tuRisMo podeM se 
capacitaR gRatuitaMente e on-line

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.  

Jardineiro (cód. 453) vaga prorrogada
com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
experiência efetiva em motosserra e desejável 
que tenha experiência em motopoda, além de 
cursos voltados para as ferramentas e carteira 
de habilitação categoria b. atividades: podas, 
cortes, limpeza e conservação de áreas verdes.  
benefícios: vale-transporte, vale-refeição e 
assistência médica. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Salário: 
r$ 1.700,00.

Motorista (cód. 662)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter disponibilidade para viagens e carteira de 
habilitação categoria d. atividades: transporte 
de pessoas, coleta e entrega de cargas em 
geral, movimentação de cargas volumosas e 
pesadas e vistoria de cargas e documentos de 
veículos. definir rotas e assegurar regularidade 
do transporte de cargas. benefícios: vale-
transporte, cesta básica e assistência médica. 
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h e sábado, das 7h às 11h. Salário: 
r$ 1.662,22.

operador de retroescavadeira (cód. 696)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência e residir no Jardim canadá. 
benefícios: cesta básica e assistência médica. 
Horário de trabalho: de segunda a quinta-feira, 
das 7h30 às 17h30, e às sextas-feiras, das 7h30 
às 16h30. Salário: r$ 2.015,20.
 
auxiliar de manutenção (cód. 663)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência mínima de seis meses com 
mecânica e residir no Jardim Canadá; ter 
carteira de habilitação Categoria B conta 
como diferencial. atividades: desmontagem e 
montagem de bombas, limpeza de peças com 
auxílio de decapante e desengraxante, operação 
de cabine de jato de granalha, descarga e carga 
de caminhão, utilização de lixadeira e esmeril 
e embalagem de bombas. benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e assistência médica 
após experiência. Horário de trabalho: das 8h às 
17h. Salário: 1.200,00.

auxiliar de central de agendamento 
PcD (cód. 710)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência com telemarketing, vivência, 
experiência na área de saúde é um diferencial 
para a vaga. atividades: agendamento 
de consultas e exames na própria rede 
(telemarketing receptivo) e esclarecimento de 
dúvidas dos beneficiários. benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e planos de saúde e 
odontológico. Horário de trabalho: das 9h30 às 
17h42. Salário: 1.081,50.

auxiliar administrativo PcD (cód. 722)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência com atendimento a pessoas. 
Atividades: atendimento telefônico e recepção 
de clientes. benefícios: vale-transporte, ticket-
alimentação, vale-refeição e assistência médica. 
Horário de trabalho: de segunda a quinta-feira, 
das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h. 
Salário: 1.100,00.

auxiliar de serviços gerais PcD (cód. 587)
com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
experiência mínima de seis meses. atividades: 
realizar serviços de limpeza nas dependências 
da instituição. benefícios: vale-transporte, 
vale-alimentação e assistência médica. Horário 
de trabalho: das 8h às 18h ou das 11h40 às 
120h40. Salário: 1.093,80.

os cadastros poderão ser feitos até  
4 de julho. caso o candidato já o 
tenha efetuado no período  de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

Vagas de Emprego

prazo está sujeito à multa de 
r$ 50,00 e fica impedido de gerar 
o Documento de Arrecadação 
Simplificada para pagar seus 
tributos.

O número de MEIs em Nova 
Lima tem crescido nos últimos 
anos como alternativa de 
geração de renda e oportunidade 
de empreender. Segundo dados 
da Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais, o número de MEIs 

cresceu 28% no município de 
julho de 2016 até maio de 2018.

Para atender esses 
empreendedores, a Prefeitura 
de Nova Lima disponibiliza 
os serviços da Sala do 
empreendedor. até junho, foram 
realizados 74 atendimentos, 
sendo que mais da metade dos 
atendidos foram voltados para 
tirar dúvidas ou auxiliar em 
alguma questão sobre o mei.

criSe e criatiVidade

Já tem seu mei? 
quer verificar seus débitos 
ou emitir o documento de 

arrecadação mensal? 
Procure a sala do empreendedor.
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Ao colocar o lixo doméstico para 
recolhimento, é importante lembrar-
se de acomodá-lo da melhor forma 
possível para evitar que se espalhe. 
Além disso, materiais cortantes ou 
perfurantes precisam ser descartados 
de forma segura para evitar acidentes 
com os pedestres e coletores que 
recolhem esses resíduos.

Dicas simples para armazenar 
objetos perfurantes e/ou 
cortantes podem ser colocadas 
em prática para evitar acidentes: 

• Vidros quebrados (louça, es-
pelho, copos de vidro, garrafas 
e demais): devem ser embalados 
em folhas de jornal, depois 
acondicionados em caixas de papelão 
e identificados;

• Latas de alumínio: é recomendo 
colocar a parte cortante dentro da 
própria embalagem para evitar que 
ela fique exposta;

•  Lâminas de barbear: é importante 
passar fita adesiva e embrulhar em 
folhas de jornal de forma segura e, 
em seguida, acomodá-las dentro de 
recipientes com tampa e resistentes 
à perfuração;

• Agulhas, seringas, lâmpadas, 
pregos, palitos e alfinetes: devem 
ser descartados dentro de garrafas 
pet tampadas ou outro tipo de 
recipiente rígido e seguro.

A manutenção nas vias dos bairros 
de Nova Lima continua para garantir 
segurança e bem-estar a motoristas e 
pedestres. No Bairro Estância Estoril II, 
são patroladas as ruas das Palmeiras, 
dos Flamboyants e a Alameda dos Ipês.  
Além disso, as vias recebem minério 
para corrigir as imperfeições das 
ruas e facilitar a mobilidade de quem 
passa pelo local. Ao todo, a Prefeitura 
realiza, neste mês, cerca de 3,5 km de 
manutenção de ruas no bairro.

O plantio de palmeiras 
continua na Avenida Januário 
Laurindo Carneiro, no Bairro 
Osvaldo Barbosa Pena II (entre 
o Espaço Cultural e o Trevo do 
Neec). Ao todo, 45 palmeiras 
conhecidas como Licuri (Syagrus 
coronata) vão harmonizar esses 
espaços.

objetos como vidros, espetos e lâminas, por exemplo, devem ser bem embalados antes de colocar no lixo

cuidados ao descaRtaR Resíduos coRtantes

Manutenção de vias no baiRRo 
estância estoRil

plantio de 
palMeiRas 

haRMoniza as 
vias públicas

Quando peguei a sacola do lixo tinham muitas garrafas de vidro que 
esbarraram na minha perna e me machucaram. o corte foi profundo, levei 
nove pontos. as pessoas devem embalar o lixo de forma segura e identificar 
esses tipos de materiais que são perigosos para não machucar a gente”

Júnior César Andrade,  
coletor
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Como parte dos serviços de 
manutenção urbana, os postes 
de iluminação pública da cidade 
passam por limpeza para a retirada 
de cartazes, panfletos e outros do 
gênero que causam poluição visual.

O serviço inclui, ainda, a pintura 
de 53 postes metálicos, na região 
central da cidade – do Bairro Bonfim 
até a Praça do Bicame – e em outros 
682 de estrutura de concreto, da 
Avenida Presidente Kennedy até a 
mesma praça; e em toda a extensão 
da Avenida José Bernardo de Barros, 
da Rua Domingos Rodrigues e Avenida 
Geraldo Dias Borges. 

A capina na cidade é feita 
diariamente, de forma alternada 
nos bairros. A população 
também pode contribuir para 
manter a cidade limpa, não 
jogando lixo ou entulho nas 
ruas ou nos bueiros. 

Na primeira quinzena do 
mês de julho, o serviço de capina 
e limpeza estará nos seguintes 
bairros: Olaria, Rosário, Rua 
Nova, Bonfim, Matadouro, Vila 
Operária e Vila Passos.

Já na segunda quinzena, 
serão atendidas as localidades: 
Centro, Cristais, Chácara dos 
Cristais, Alvorada, Bela Fama, 
Vale do Sereno, Paulo Gaetani, 
Jardim da Torre, Alameda  
Carlos Drummond de Andrade 
e Alameda do Morro.

lei multa infrator

fixação de cartazes, banners e outros é proibida por lei e o infrator será penalizado

postes passaM poR liMpeza paRa a 
RetiRada de pRopagandas

liMpeza pública segue nos baiRRos

a punição prevista pela Lei 
1.727/2002, regida pela Política 
Municipal de Meio ambiente, é 
de R$ 400,00 a R$ 80 mil, e 
varia de acordo com a extensão 
do dano. o infrator também 
pode ser autuado e penalizado 
pela divisão de Fiscalização 
de atividades urbanas (dfau), 
na Lei 849/77, do Código de 
Postura. 

É proibido por lei afixar qualquer tipo de propaganda em postes de iluminação, 
bem como em árvores, por exemplo. o infrator pode ser penalizado. 
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