
2019: casa em ordem 
e novas obras 
por vir
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ACIDADE

prefeitura prepara grande 
programação para a chegada 
do ano novo 

caravana do papai noel percorre 
mais de 65 bairros

vem aí o cadastramento para o 
passe estudantil em 2019 
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Depois de arrumar a casa e colocar as contas do 
município em equilíbrio, a Prefeitura assina ordem de 
serviço e dá início a obras esperadas pela população, 
como a reforma e ampliação da E.M. Vera Wanderley 
Dias, Bairro Mingu, e da Unidade de Saúde do Bairro 
Cabeceiras, além de intervenções no ginásio poliesportivo 
e término das obras da Creche do Jardim Canadá 

Márcio Rodrigues e Lorraine 

Bridiene Rodrigues com os 

filhos Agatha Valentina e 

Hugo Leonardo, alunos da 

E.M. Vera Wanderley Dias

págs. | 3 e 5 |
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 Com a Casa 
em ordem

Quando iniciamos o ano de 2018, tínhamos 
pela frente o desafio de manter as contas do 
município em equilibro, pagar os servidores 
municipais e os fornecedores em dia e ofertar os 
serviços públicos essenciais com a qualidade que 
a população merece.  Fizemos muitos ajustes, 
reduzimos os custos, lutamos para ampliar 
a arrecadação e planejamos para que nossa 
cidade não voltasse a viver o caos financeiro e 
gerencial que experimentou em outras épocas. 

Como iniciativa, investimos mais na 
educação e na saúde, reabrimos grandes 
projetos culturais, implantamos atividades 
esportivas nas comunidades e promovemos 
melhorias e pequenas obras nos bairros. 

Fomos além. Conseguimos adiantar os 
pagamentos do funcionalismo, fortalecemos a 
economia local e criamos meios para que os 
nova-limenses pudessem ter oportunidade de 
empreender. 

Contribuintes que possuem sistema 
integrado com o da Prefeitura para a emissão 
de notas fiscais devem ficar atentos à data 
de atualização do novo endereço eletrônico. O 
sistema de ISS antigo (Delphi) será desativado 
definitivamente no dia 2 de janeiro de 2019.  
Nessa data, haverá a migração de todos para 
o sistema novo (Java). Para a utilização desse 

serviço, é necessário ter o sistema integrado 
com o da Prefeitura e acessar o endereço: 
http://servicosonline.pnl.mg.gov.br:8093/
nfe/snissdigitalsvc?wsdl.  

A alteração deverá ser feita pelas empresas 
que possuem sistema próprio. Aquelas que 
não o possuem não serão afetadas, e o acesso 
continuará via web.

FaZendaediToriaL

atenção!
desativação do sistema 

antigo de emissão 
de notas fisCais

chegamos agora, ao final de 2018, com 
a certeza de que fizemos o caminho correto 
para arrumar a casa e estarmos prontos para 
iniciar grandes obras que a população tanto 
aguardava. somente em dezembro, assinamos 
ordens de serviços para a ampliação da escola 
do mingu e a retomada da obra do poliesportivo 
do Jardim canadá. em consonância com essas 
ações, está em fase final a obra da policlínica 
e da nova creche que atende a região noroeste. 
além disso, iniciamos a construção da Unidade 
básica de saúde do bairro cabeceiras. 

esses são os primeiros frutos dos 
esforços que fizemos em 2017 para colocar 
a casa em ordem. para 2019, vamos além. 
iniciaremos as obras do Teatro municipal, a 
manutenção de todas as unidades escolares, 
as intervenções no trânsito do vila da serra e 
muito mais. com responsabilidade e eficiência, 
caminharemos para que 2019 seja o ano 
de uma nova Lima mais próspera  e justa.  

VItOR pEnIDO, 
prefeito

Com responsabilidade e 
efiCiênCia, Caminharemos 
para que 2019 seja o ano 
de uma nova lima mais 
próspera e justa

dá um like!

faLe Com
a oUvidoria!

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

participe ativamente da  
reconstrução de nova lima!
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população adere às ações de combate ao mosquito transmissor da febre amarela, dengue, zika e chikungunya 

obras de reforma e ampliação trarão mais conforto para profissionais e usuários

A Prefeitura realizou, no último 
dia 15, o Dia Municipal de Combate 
ao Aedes, o mosquito transmissor 
da febre amarela, dengue, zika e 
chikungunya. O Dia D foi marcado pela 
intensificação da vacinação contra a 
febre amarela e troca de materiais 
inservíveis – pneus, garrafas, pratos 
de plantas, dentre outros – por 
repelentes. Blitze educativas também 
foram realizadas em diversos pontos 
da cidade para orientar a população.

Com a chegada do calor e do 
período chuvoso, a atenção deve ser 
redobrada, já que esta época do ano 
reúne as condições ideais para a 
proliferação do mosquito. Os meses 
de dezembro a maio são considerados 
o período epidêmico para as doenças 
transmitidas pelo Aedes.

Com ações de conscientização, o 
Governo Municipal evidencia que a 
união de todos é a melhor forma de 
enfrentar as doenças. A população 
deve observar os possíveis criadouros 
do mosquito para não deixá-los com 
água parada.

Teve início na primeira quinzena de 
dezembro a reforma da Unidade Básica 
de Saúde do Bairro Cabeceiras, cujo 
prédio encontra-se em péssimo estado de 
conservação. Além da reforma, as obras 
incluem, também, ampliação de salas para 
dar mais espaço e conforto aos usuários 
e profissionais que trabalham na unidade. 
Dessa maneira, o Governo municipal atende 
a uma necessária e antiga reivindicação da 
comunidade. 

É importante ressaltar que as obras 
seguem padrão de acessibilidade, cuja 
reforma inclui melhorias em todo o prédio, 
como troca de piso, pintura e adequação de 
banheiro, dentre outras. 

Além disso, serão construídas salas 
mais adequadas para os serviços de 
vacinas, coleta, acolhimento e reuniões; 
também serão criadas salas para os agentes 
comunitários de Saúde e de Endemias. Outra 
novidade é que o número de consultórios 
será dobrado; atualmente, a UBS possui 
três com as especialidades pediatria, clínica 
geral e ginecologia. A previsão de término 
das obras é para julho de 2019. 

saÚde

dia d de Combate ao aedes mobiLiza nova Lima

 CabeCeiras ganhará nova Ubs

cidadãos trocaram materiais inservíveis por 
repelentes em ação realizada no dia 15
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edUcaÇÃo

mais de 2 miL aLUnos formados 
na rede mUniCipaL de ensino

Na primeira quinzena deste 
mês, 2.078 alunos de 18 
escolas da rede municipal de 
ensino comemoraram com festa 
a formatura após concluírem 
a educação infantil, o ensino 
fundamental e a EJA. Durante 
as formaturas, as unidades de 
ensino apresentaram atividades 
da Escola em Tempo Integral.

benvinda pinto rocha 

César rodrigues educação de jovens e adultos

dona antonieta dias 
de souza 

david finlay 

harold jones 

rubem Costa lima 

florie Wanderley dias 

martha drummond 
fonseca 

Carlos henrique roscoe 

Cristiano machado 

dulce santos jones 

josé brasil dias 

vera Wanderley dias 

Cássio magnani 

dalva Cifuentes 
Gonçalves 

emília de lima 

josé francisco 
da silva 

vicente estêvão 
dos santos 
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prefeitura assina ordens de serviço para ampliação e reforma da e.m. vera Wanderley dias, 
no bairro mingu, e do poliesportivo da e.m. benvinda pinto rocha, no jardim Canadá 

Nos dias 16 e 17 de dezembro, 
o prefeito Vitor Penido assinou as 
ordens de serviço para o início das 
intervenções na E. M. Vera Wanderley 
Dias e quadra poliesportiva da 
E.M. Benvinda Pinto Rocha.  Serão 
investidos cerca de R$ 1 milhão 
nas obras que fazem parte de um 
conjunto de outras obras que o 
Governo Municipal realizará nas 
unidades escolares para oferecer mais 
conforto, acessibilidade e segurança 
para os alunos. 

Escola Municipal 
Vera Wanderley Dias  

Localizada no Mingu, a escola 
receberá um novo acesso com 
a recomposição e aumento da 
largura do passeio externo e das 
rampas existentes, requalificação 
da entrada para a implantação do 
novo parquinho e criação de uma 
nova sala para os professores, além 
de reforma completa e readequação 
da cozinha e de uma nova área de 
serviço com lavanderia e depósitos. 
Com as melhorias, será possível 
ampliar o atendimento em horário 
integral para as crianças da escola 
que recebe alunos desde o maternal II 
até o 5º ano do ensino fundamental.  
A previsão de entrega é no final do 
primeiro semestre de 2019. 

Poliesportivo da 
E.M. Benvinda Pinto Rocha  
Também com previsão de entrega 

para o final do primeiro semestre 
de 2019, as obras do ginásio 
poliesportivo consistem em finalização 
das infraestruturas elétrica, 
telefônica e hidráulica; instalação 

No mês de novembro, a Prefeitura abriu as 
inscrições para o Centro de Educação Infantil Maria da 
Conceição Taveira Correa. As obras do local já estão 
em fase de finalização e a expectativa é de que a 
creche seja entregue para a população em fevereiro 
de 2019. O local receberá crianças de 1 a 3 anos após 
passar por diversas intervenções como: finalização 
das infraestruturas de incêndio, elétrica e hidráulica; 
instalação de telhado, esquadrias e acabamentos 
elétricos e sanitários; pavimentação externa; pintura 
e revestimentos; paisagismo e iluminação geral.

obras

vÊm aí importantes obras 
esperadas peLa popULação

CreChe do Jardim Canadá em fase de finaLização

Márcio Rodrigues, 
com a filha Agatha,  
moradores do bairro mingu

essas ações que a prefeitura tem feito 
são importantes para as comunidades. 
Logo que começou o projeto de futsal no 
bairro, vi o quanto foi importante para as 
crianças que ficavam sem opção. como fui 
estudante nesta escola, vejo hoje o quanto 
ela está diferente; e vai ficar melhor ainda 
com essas obras! Temos muito a agradecer. 
não é por estarem fazendo por nós que 
somos adultos, mas pelas crianças que 
estão chegando. 

de acabamentos elétricos 
e hidrossanitários; revisão 
das esquadrias; paisagismo; 
pintura; cercamento do terreno 
e conclusão da instalação da 
infraestrutura de incêndio. 
Com as intervenções, os alunos da 
Escola Municipal Benvinda Pinto 
Rocha terão mais incentivo para 
a prática de atividades esportivas 
no contraturno escolar.
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A Prefeitura realizou, no dia 
13 de dezembro, a capacitação 
sobre o Marco Regulatório do 
Terceiro Setor para usuários, 
funcionários públicos, entidades 
e parceiros prestadores de 
serviços socioassistenciais.

O Marco Regulatório veio 
para substituir a legislação dos 
convênios, feitas entre setor 
público e as entidades de terceiro 
setor, ou seja, aquelas sem fins 
lucrativos que prestam serviços 

de caráter público, por exemplo: 
assistência social, educação, 
cultura. 

Durante o encontro, os 
participantes puderam aprender 
e tirar dúvidas sobre como 
funcionam os processos jurídicos 
do novo regime que traz mais 
eficiência e qualidade, e menos 
na burocracia, visando a melhoria 
do interesse social da população.

Para os parceiros, essa 
capacitação é importante 

para que entendam os 
desdobramentos do Marco 
Regulatório dentro das outras 
leis (tributária, trabalhista e de 
contratos) e possam executar os 
serviços com mais segurança, 
além de evitar problemas que 
inviabilizem a própria instituição.

Também foi importante para 
os funcionários da Prefeitura 
que devem se estruturar 
internamente para atender à 
nova legislação. 

A parceria firmada entre o município de 
Nova Lima, Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa e Lar dos Idosos Nossa 
Senhora de Lourdes – SSVP renderá bons 
frutos e possibilitará aos assistidos dessa 
instituição de acolhimento mais segurança 
e bem-estar.  

No dia 17 de dezembro, foi assinado o 
Termo de Colaboração para celebrar essa 
parceria, que prevê um investimento no Lar 
dos Idosos no valor de cerca de R$ 400 mil, 
oriundos de doação da mineradora Vale. 

A infraestrutura do imóvel será 
readequada e os equipamentos, 
revitalizados. Além disso, com a verba, a 
instituição vai adquirir um veículo adaptado 
para transportes dos assistidos.

CapaCitação sobre marCo regULatório 
faCiLita parCerias Com o terCeiro setor

parCeria prevÊ meLhorias no Lar dos idosos

entidades devem ficar atentas às mudanças das regras para não terem problemas com a prestação dos serviços

veículo adaptado e readequação na infraestrutura estão entre os benefícios para os assistidos

desenvoLvimenTo sociaL

essa capacitação é um passo importantíssimo 
para se avançar nas parcerias, pois se as novas 
regras não forem cumpridas, as instituições 
ficam inviabilizadas de prestar serviços e, 
posteriormente, a população que é atendida 
poderá ficar prejudicada”

enquanto entidade, antes recebíamos os 
recursos, mas não tínhamos um direcionamento 
e não sabíamos se o que estávamos fazendo 
era correto. a palestra nos ajudou a esclarecer 
dúvidas, nos deu uma base para não termos 
problema com a prestação de contas. espero 
que tenham mais capacitações como essa”

Renato Dolabella Melo, 
advogado e consultor palestrante 

Kênia Araújo nunes, 
administradora do Lar dos idosos

poLíTicas pÚbLicas
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Igor Estêvão, 
morador do bairro retiro 

Há dois anos, quando o atual 
governo assumiu a Prefeitura, 
ações foram criadas no sentido de 
aumentar a circulação do dinheiro 
no município, incentivando as 
compras no mercado local e, com 
isso, fortalecendo a economia, e 
gerando mais emprego e renda 
para os nova-limenses. Somente 
este ano, mais de 20 mil pessoas 
foram atendidas no Conexão 
Profissional – serviço para apoiar 
a política pública de geração de 
trabalho e renda.

As ações são voltadas tanto 
para candidatos nova-limenses, 
que buscam vaga no mercado de 
trabalho - com cursos, oficinas, 
e dicas de como se portar em 
uma entrevista -, quanto para 
empresários e microempresários, 
que recebem orientações de 
como formalizar a empresa no 
município e também de como 
aumentar as chances para 
participar das licitações da 
Prefeitura. 

A prova de que empresários 
nova-limenses estão participando 
mais é que, este ano, as compras 
públicas em empresas da cidade 
quase triplicaram em relação 
ao ano de 2017 (gráfico); e, se 
comparadas a 2016, a alta nas 
compras foi cinco vezes maior.

desenvoLvimenTo, TrabaLHo e renda

ação municipal tem por objetivo refletir na geração 
de mais empregos e renda

vaLorização do ComérCio 
LoCaL ContribUi para 

movimentar a eConomia

         decidi fazer esse curso de     
         confeiteiro para ampliar 
os meus conhecimentos, pois já 
trabalho na área, sou pizzaiolo. 
então posso aprender mais, produzir 
e melhorar a renda”

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.  

cozinheiro (cód. 1111)
Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência de 
seis meses em CTPS. Atividades: 
preparar refeições para 200 
pessoas. benefícios: vale-transporte, 
alimentação na empresa, planos de 
saúde e odontológico, convênios com 
Sesc, Senac e faculdades.  Horário 
de trabalho: de segunda-feira a 
domingo, das 8h às 16h20, uma 
folga semanal. Salário: r$ 1.160,00. 

auxiliar de operação ii 
(cód. 1110)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência em 
atendimento ao cliente. Atividades: 
realizar atendimento voltado para 
vendas, tirar dúvidas e oferecer 
produtos do setor de açougue, 
acompanhar a equipe e delegar 
atividades. benefícios: vale-trans-
porte, alimentação na empresa, plano 
de saúde e odontológico, convênios 
com Sesc, Senac e faculdades. Horário 
de trabalho: de segunda-feira a 
domingo, das 13h às 22h, uma folga 
semanal. Salário: r$ 1.160,00

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

Maria Aparecida de Souza, 
moradora do bairro nova suíça

Trabalho com quecas há mais de 
20 anos. depois que comecei a 
fazer cursos e buscar atendimento 
na sala do empreendedor, ampliei 
os meus conhecimentos sobre 
empreendedorismo; desde a boa 
apresentação do produto, passando 
pelo bom atendimento ao cliente, até 
a formalização do negócio. este ano, 
por exemplo, as vendas melhoraram 
em relação ao ano passado e as 
encomendas aumentaram”

cursos, como o de confeiteiro, contribuem para a qualificação de mão de 
obra local e para atender à demanda de mercado

Emissão de carteira 
de trabalho: 2.518

Orientação profissional: 
8.688

Seguro desemprego: 3.870

Banco de Talentos: 4.504

Contato de empresas 
(captaçãode vagas): 456

Total de atendimento: 
20.036 

atendimentoS conexão ProfiSSional: 
Janeiro a dezembro 2018

Ao todo, 1.671 pessoas 
foram contratadas por 
intermediação de mão de obra 
do conexão Profissional, criado 
em 2017

1.853 é o número de pessoas 
que já participaram de cursos, 
palestras, oficinas, workshops, 
fóruns e seminários para se 
prepararem para o mercado de 
trabalho ou se informar sobre 
licitações da Prefeitura
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A magia do Natal chegou a Nova 
Lima com a Caravana do Papai Noel, 
realizada de 8 a 23 de dezembro. 
O caminhão do Corpo de Bombeiros 
percorreu as ruas da cidade, 
acompanhado pelo bom velhinho que 
distribuía alegria e guloseimas para a 
criançada. Durante o percurso, foram 
distribuídas mais de 40 mil balas e 4 
mil pacotes de pipoca. A ação contou 
com a parceria da Associação dos 
Bombeiros Civis e apoio da Guarda 
Civil Municipal. 

Decoração premiaDa
Durante o mês de dezembro, a 

Prefeitura realizou ainda o concurso 
de melhor decoração de Natal de Nova 
Lima. No total, 25 participantes se 
inscreveram com fotos das decorações 
de suas residências. Após votação 
aberta no site: www.novalima.
mg.gov.br, foi escolhida a casa do 
morador Sebastião Santana, do 
Bairro Jardim das américas, com 
2.211 votos, o que corresponde a 
17,1% do total (12.914).

cidade

Caravana do papai noeL perCorre 
mais de 65 bairros 

Todas as ações fazem parte da 
Campanha Natal do Bem que teve 
como objetivo estimular a população 
a realizar suas compras de fim de 
ano em Nova Lima, movimentando 
a economia e, ainda, envolver a 
população em prol de um fim de 
ano próspero e mais alegre.
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As ruas e avenidas do município 
passam por manutenção no asfalto. 
A operação tapa-buracos iniciou 
na segunda quinzena de dezembro 
e segue com os serviços em São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos) 
e no Jardim Canadá. As ruas da região 
central e a Avenida José Bernardo 
de Barros também passam pela 
manutenção, assim como os bairros 
Nova Suíça, Honório Bicalho, Vila da 
Serra e Vale do Sereno.  Atualmente, 
a Prefeitura está atendendo à 
demanda reprimida que chegou a 
355 pedidos em diversos locais da 
cidade.  A população pode colaborar, 
informando vias públicas onde há 
buracos pelo telefone 3541-4408.

A capina e a varrição continuam 
conforme cronograma para atender 
toda a cidade. Nessa segunda 
quinzena, o serviço é feito nos 
bairros Parque Aurilândia, Vila 
Industrial, Jardim Serrano, Ipê da 
Serra, Ouro Velho, Pau Pombo, 
Vila Odete e Vila Nova Betânia. 
A Prefeitura realiza o serviço também 
na Banqueta do Rego Grande e na 
Rua Professor Aldo Zanini. 

Além disso, são executados 

serviços de paisagismo com o plantio 
de mudas florais e frutíferas em 
praças e canteiros centrais. Neste 
mês de dezembro, a revitalização é 
feita nos canteiros das avenidas José 
Bernardo de Barros e Presidente 
Kennedy. As praças Ernani Ribeiro 
da Silva (Bicame), Coronel Aristides, 
Bernardino de Lima, Bíblia, 
Acadêmico e Vila São José também 
recebem as mudas.

Para assegurar a comodidade 
necessária a caminhantes e visitantes 
no Parque Natural Municipal Rego 
dos Carrapatos, o Governo Municipal 
construiu uma passarela que dá acesso 
a uma trilha alternativa no trecho final 
da banqueta. O percurso original passou 
a contar com esse pequeno desvio em 
função de uma erosão provocada pelo 
fluxo de água do ribeirão, logo abaixo 
da banqueta. Após a intervenção da 
Prefeitura, quem visita o Rego dos 
Carrapatos pode desfrutá-lo com 
segurança e conforto em todo o trajeto.

operação tapa-bUraCos Já ComeçoU 

paisagismo e Capina ContribUem 
para manter a Cidade mais bonita

mais segUrança e Conforto 
no rego dos Carrapatos

serviços essenciais de limpeza são realizados diariamente; 
além disso, canteiros centrais e praças passam por revitalização

obras

operação tapa-buracos é realizada na cidade

capina e paisagismo contribuem para tornar os 
espaços públicos lugares mais agradáveis

meio ambienTe
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Moradores e comer-
ciantes de um trecho da 
Rua Lauro Magalhães 
Santeiro, no Bairro Cristais, 
estão mais aliviados depois 
que a Prefeitura iniciou 
melhorias no local. Estão 
sendo realizadas obras de 
drenagem pluvial urbana 

nos dois sentidos da via, com 
a instalação de oito bocas de 
lobo e, aproximadamente, 40 
metros de rede para captar 
as águas das chuvas e as 
despejadas nas ruas pelas 
residências e comércios, que 
também acumulam água 
próximo ao passeio.

serviços na drenagem pLUviaL 
aLiviam transtornos 

prefeitura faz a troca de 331 pontos que passam a contar com lâmpadas de led, que são mais econômicas

rua lauro magalhães santeiro, na altura do bairro Cristais, ficava alagada em época de chuva

obras

melhoria na drenagem pluvial em trecho da rua Lauro magalhães 
santeiro, no bairro cristais, já trouxe alívio para os moradores

mg-030 e viLa da serra ganham 
nova iLUminação

pLaneJamenTo 

Quem passa pela MG-030 
pode notar que a iluminação 
está melhor e mais moderna 
na extensão do Km 10 ao 14 – 
trecho que foi municipalizado. 
A Prefeitura está trocando as 
lâmpadas de vapor metálico 
pelas de LED como parte 
da modernização que a 
administração se propôs a 
fazer a partir da transferência 
de parte da via rodoviária para 
o município, e das medidas 
estabelecidas no Termo de 
Compromisso firmado com a 
Associação dos Empreendedores 
do Vale do Sereno e Região.

Nesse primeiro momento, 
estão sendo trocados 331 pontos. 
Também ganham lâmpadas de 
LED a Alameda Oscar Niemeyer 
e a Rua da Paisagem, no Bairro 
Vila da Serra. As lâmpadas de 
LED são modernas, sustentáveis 
e proporcionam economia e 
segurança.

mG-030, rua da paisagem e alameda oscar 
niemeyer ganham lâmpadas de Led

Rosa paula da Silva, 
proprietária de loja, 
rua Lauro magalhães 
santeiro

esse serviço traz alívio para 
os moradores. antes, a 
água entrava em algumas 
casas e na minha loja 
também, mesmo com 
o degrau alto. além do 
alagamento, a gente 
convivia com a lama. agora, 
com a melhoria da vazão 
da água que acumula na 
rua, não teremos mais esse 
problema”

nesse primeiro momento, estão sendo trocados 331 pontos. também ganham lâmpadas de led a 
alameda oscar niemeyer e a rua da Paisagem, no bairro vila da Serra. as lâmpadas de led são 
modernas, sustentáveis e proporcionam economia e segurança.

Fo
to

:  
Jo

ão
 v

ic
to

r 
m

or
ae

s

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

ba
st

os



22 de dezembro de 2018 • ano 3 • nº 46

esporTe

nova-Limenses pratiCarão hóqUei em 2019

O Governo Municipal formalizou, 
neste mês, uma parceria com a 
Confederação Brasileira de Hóquei 
sobre a Grama e Indoor (CBHG), a 
fim de implementar projetos que 
possibilitem o início da prática 
do esporte nas escolas públicas e 
privadas de Nova Lima, no próximo 
ano. Inicialmente, foi realizada 
a capacitação dos profissionais 
das redes estadual e particular de 
ensino pela CBHG em outubro. Na 
rede municipal, a expectativa é de 
que o atendimento das crianças 
comece juntamente com o retorno 
das aulas do programa Escola em 
Tempo Integral. Ao longo do ano, a 
confederação acompanhará todo o 
desenvolvimento dos trabalhos.

O hóquei foi apresentado para 
crianças e jovens nova-limenses 
ainda no ano passado, durante 
uma série de oficinas realizadas 
em instituições da cidade. Nessas 
atividades, foram utilizados tacos e 
bolas de plástico adequados para o 
esporte, especialmente no ambiente 
escolar.

Praticado em todos os continentes, 
o hóquei é um esporte olímpico 
que pode ser disputado na grama, 
na quadra e também no gelo. Duas 
equipes se enfrentam com o objetivo 
de fazer o maior número possível de 
gols. Para isso, os atletas conduzem 
a bola com um stick, nome dado ao 
taco que cada jogador utiliza.

parceria entre prefeitura e Confederação brasileira viabilizará a introdução do esporte na cidade

prefeitura vai adquirir materiais e incluir o hóquei nas 
atividades praticadas nas escolas, a partir de 2019

O trabalho realizado pelo 
Governo Municipal no esporte e 
lazer nova-limense já se destaca 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Prova disso é 
que a Prefeitura foi convidada a 
apresentar os programas e projetos 
desenvolvidos no Fórum sobre 
Políticas Públicas de Esporte e Lazer, 
realizado no dia 14, na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com o tema “As políticas de 
esporte e lazer sob a atuação de 
diferentes níveis de governo”, o 
encontro foi idealizado pela Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da UFMG. Além 
das políticas públicas já idealizadas 
e que serão consolidadas como 
o Bolsa Atleta Municipal e os 
projetos de lei de Incentivo ao 
Esporte e às entidades privadas 
que cederem os seus espaços para 
uso do município, a Prefeitura 
teve a oportunidade de apresentar 
experiências como a diversificação 
esportiva na cidade, com a oferta 
de outras modalidades para os 
cidadãos, dentre elas xadrez e jiu-
jitsu.

Cidade partiCipa de fórUm sobre 
poLítiCas púbLiCas de esporte e Lazer

encontro possibilitou a troca de experiências e discussão de ações voltadas para ampliar o acesso dos cidadãos

nova Lima esteve representada no fórum 
realizado na UFmG, no dia 14

Fo
to

s:
  

di
vu

lg
aç

ão



22 de dezembro de 2018 • ano 3 • nº 46

TUrismo

núCLeo de qUeCa e Lamparina 
reCebe prÊmio da emater

No dia 13 de dezembro, o núcleo 
de produtores de Queca e Lamparina 
recebeu o prêmio Emater pelo projeto que 
mais se destacou entre 35 municípios 
da Grande BH.  Ao reunir o grupo de 
produtores nova-limenses e cadastrá-
los como fornecedores dos quitutes, que 
são bens imateriais de Nova Lima, a 
Prefeitura incentiva esses fabricantes a 
comercializarem o produto no mercado 

e os ajuda a expandir os negócios com 
ações de marketing e técnicas adequadas 
de venda.

Para valorizar os doces, estão sendo 
confeccionados embalagens e rótulo 
com tabela nutricional. Além disso, os 
participantes do núcleo recebem cursos 
gratuitos para expandirem o negócio. 
No total, 50 pessoas passam por esse 
aprendizado.

projeto é vencedor após concorrer com 35 iniciativas de municípios da Grande bh

Cristiani perdigão, 
extensionista de bem-estar 
social da emater

Ione de Souza Dias, 
produtora de queca e 
participante do núcleo

Todo ano os escritórios fazem 
um levantamento dos projetos 
dos municípios, e acredito que o 
de nova Lima foi escolhido pela 
seriedade do trabalho realizado e 
pelo interesse dos participantes 
em aperfeiçoar. a parceria 
entre emater e prefeitura foi 
muito grande. nós demos um 
treinamento pesado em boas 
práticas, padronização de etiquetas, 
normas e valor nutricional”

        o núcleo foi extremamente       
        importante para a minha 
profissionalização e também 
para aumentar a visibilidade de 
minha atividade. esses fatores 
foram decisivos para a expansão 
de meu negócio, pois estou 
conseguindo ampliar meu volume 
de vendas, passei a comercializar 
rotineiramente e não só nos meses 
finais do ano. inclusive, estou 
fornecendo para restaurante, 
cafeteria, revendedores e feiras”
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cULTUra

2018: Um ano de mUita CULtUra 
para nova Lima

O ano de 2018 chega ao fim e está 
marcado por centenas de atividades 
culturais gratuitas no município. Mais de 
59 mil pessoas foram atendidas nos polos 
vinculados à área da cultura entre maio e 
novembro. A cada mês, foram realizadas 
oficinas, exposições, espetáculos, shows, 
clubes de leitura, lançamento de livros e 
outras ações com foco na valorização do 
folclore e dos costumes da cidade.

 Dentre as ações realizadas, foi reaberta, 
em julho, a Escola Municipal de Música 
José Acácio de Assis Costa – Zé Fuzil, com a 
oferta de cursos gratuitos de violino, violão, 
violoncelo, contrabaixo, percussão, técnica 
vocal e piano, além dos corais infantil e 
adulto.  Além disso, o Conselho Consultivo 
Municipal do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Nova Lima tombou o Conjunto 
Histórico Industrial de Morro Velho e já 
trabalha no  registro do Villa Nova como 
patrimônio cultural imaterial do município.

O centro da cidade também foi 
valorizado. Em 2018, o projeto Sexta 

na Feira foi palco de apresentações de 
Saulo Laranjeira, Dado Villa Lobos da 
Legião Urbana, da orquestra Opus, da 
Banda do Marcão e de diversos outros 
artistas. A Prefeitura resgatou também 
o “Nova Lima Canta da Praça” que, 
de junho a dezembro, recebeu cerca de 
50 músicos locais que apresentaram seus 
trabalhos ao público na Praça Bernardino 
de Lima.

Somadas a essas ações, a Prefeitura 
reformulou o Arraial de Nova Lima, apoiou 
as festas tradicionais da cidade, organizou 
lançamentos de livros de nova-limenses 
por meio do Núcleo de Atividades Literárias 
e promoveu exposições na Galeria de Arte 
Municipal.

Para fechar o ano, a partir de 2019, 
as cortinas do Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima se fecham para que o 
espaço seja revitalizado e conservado. As 
obras serão realizadas com recursos do 
Governo Federal, por meio do Ministério da 
Cultura, na ordem de R$ 450 mil.

projeto sexta na feira passa por importantes intervenções para trazer mais conforto 
ao público e proporcionar um ambiente mais seguro para as famílias nova-limenses

• Cerca de 59 mil pessoas atendidas nos polos 
vinculados à Cultura 

•	 207 alunos atendidos pela Escola Municipal de 
Música 

•	 9 mil pessoas participaram de oficinas nos Centros 
de Atividades Culturais Cabeceiras e Jardim Canadá 

• Mais de 32 mil espectadores prestigiaram os 
eventos no Teatro Municipal 

• Cerca de 15 mil pessoas estiveram presentes no 
Sexta na feira e no nova lima canta da Praça

•	 15 livros de escritores nova-limenses lançados no 
núcleo de atividades literárias desde 2017 

•	 700 visitantes conferiram de perto as exposições na 
Galeria de Arte Municipal 

• Repasse de cerca de r$ 260 mil em subvenções 
para 11 entidades ligadas às atividades culturais

cultura em númeroS:
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