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ACIDADE

Governo inaugura 
Centro de Educação 
Infantil no Jardim 
Canadá

Confira a 
programação 
completa do Carnaval 
da Gente 2019

Gestão amplia parcerias 
para execução do 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento 
de Vínculos
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Prefeitura soma todos 
os esforços para garantir 
melhor atendimento 
possível à população 
após mudança do nível 
de alerta de barragens 
de responsabilidade da 
mineradora Vale; prevenção, 
calma e segurança são 
fundamentais neste 
momento
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Reunião em Honório Bicalho

Visitas às comunidades

Reunião em São Sebastião das Águas Claras (Macacos)

Reunião do prefeito Vitor Penido com a Defesa Civil Estadual e a Vale

Cadastramento dos impactados Centro de Comando em Macacos Caminhonete - sirene
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Esforços 
somados PElas 
comunidades
Nos últimos dias, a cidade foi 

surpreendida com os anúncios da 
necessidade de evacuação em São Sebas-
tião das Águas Claras, no Condomínio Solar 
da Lagoa e na Vila Codornas, ocorrida em 
função do processo de descomissionamento 
de barragens da mineradora Vale.

Diante de todo o transtorno gerado 
para a população, estamos presentes 
diuturnamente com equipes nesses 
locais, que levam serviços de assistência 
social, defesa civil, orientação, trânsito 
e segurança, para cobrar da empresa 
responsável e garantir que as comunidades 
tenham o melhor atendimento possível.

HABITAÇÃOEDITORIAL

Desde a tragédia ocorrida em 
Brumadinho, criamos uma comissão 
especial que vem atuando para intensificar 
o acompanhamento da situação das 
barragens existentes na cidade. Todos 
os documentos de posse do município, 
incluindo os Planos de Ação de Emergências 
para Barragens de Mineração (PAEBM), 
elaborados pelas empresas responsáveis, 
passaram por uma análise minuciosa e o 
diagnóstico realizado foi encaminhado para 
os órgãos que executam o licenciamento e 
a fiscalização dessas estruturas e também 
para o Ministério Público e as próprias 
mineradoras, também cobradas em reunião.

O que buscamos é levar até 
os responsáveis informações e 
questionamentos que possam contribuir 
para evitar um rompimento de barragem 
em Nova Lima.

Neste momento, o mais importante 
para cada cidadão é manter a calma e 
buscar sempre as informações oficiais 
da Prefeitura, empresa e dos órgãos 
competentes. Nossa interlocução seguirá 
com a máxima transparência e celeridade 
possível.

VItOR pENIDO, 
Prefeito

Neste momeNto, 
o mais importaNte para 
cada cidadão é maNter 
a calma e buscar 
sempre as iNformações 
oficiais da prefeitura, 
empresa e dos órgãos 
competeNtes

dá um like!

GovErno inicia 
rEGularização fundiária

do fazEnda do BEnito
após obras de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, 

será realizado o asfaltamento de vias

Conforme compromisso assumido com 
os moradores, a Prefeitura deu início, em 
fevereiro, aos procedimentos de regularização 
fundiária do Bairro Fazenda do Benito, com o 
credenciamento das empresas participantes. 
As ações têm como base o decreto municipal 
nº 8.494, de 7 de dezembro de 2018, que 
tornou a área passível de regulamentação.

O bairro já recebe obras de esgotamento 
sanitário e drenagem pluvial e, após a conclusão 
desta etapa, será executado o asfaltamento 

de vias por parte do Governo Municipal. 
É importante esclarecer que as intervenções 
realizadas ocorrem somente em áreas 
regularizadas da cidade, já que a legislação 
prevê punição ao município que fizer obra com 
dinheiro público em terreno particular.

Na próxima semana, será iniciado o processo 
de licitação do levantamento topográfico e, 
posteriormente, o Governo Municipal executará 
o levantamento socioeconômico da região para 
fins de regularização fundiária.

Trabalhos de regularização fundiária foram iniciados neste mês
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PrEfEitura amPlia invEstimEntos sociais

áGua limPa rEcEBE ProjEto Quintal ProtEGido

A Administração Municipal deu mais 
um exemplo de que os investimentos sociais 
são prioridades em Nova Lima. No dia 14 
de fevereiro, foram assinados os convênios 
com o Instituto Kairós, Quik, Circo de Todo 
Mundo e Capaz. Cerca de R$ 2 milhões serão 
repassados a essas instituições até abril de 
2021, na execução do Serviço de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos.

Isso permitirá que o trabalho seja 
realizado com mais qualidade. Além disso, os 
usuários terão mais tempo para aprender e 
ser acompanhados ao longo da execução do 
programa. 

As ações dessas entidades são importantes, 
pois complementam o trabalho realizado 
nas unidades do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) e do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas) e ajudam na prevenção de situações de 
risco social.

As atividades são voltadas para crianças, 
adolescentes e idosos referenciados, atendidos 
ou acompanhados nos equipamentos e 
serviços do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), com o objetivo de fortalecer vínculos 
familiares e comunitários.

No dia 20 de fevereiro, no Bairro Água Limpa, a 
Prefeitura e a Emater realizaram uma ação do projeto 
Quintal Protegido, que incentiva o aproveitamento do espaço 
no quintal de casa para o plantio de frutas e verduras. Os 
participantes receberam orientações técnicas e a doação de 
mudas frutíferas e insumos.

Qualquer morador que tenha um espaço na residência em 
Nova Lima pode participar, levando cópias do comprovante 
de endereço do local de plantio, documento de identidade 
e CPF ao escritório da Emater: Rua Professor Aldo Zanini, 
3.050, Alvorada. Mais informações: (31) 3542-9605.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL / MEIO AMBIENTE

termo de parceria com instituições são assinados para execução do serviço de convivência 
e fortalecimento de Vínculos nos próximos dois anos

ação incentiva o plantio de pequenos pomares domésticos no município

 A cultura e educação são 
nossa base, necessitamos 
dela, e conseguimos 
realizar um trabalho 
muito importante de 
complementação para jovens 
e crianças. Nesse projeto, 
atendemos Água Limpa, que 
é uma comunidade recente 
com uma demanda grande de 
pessoas em situação de risco”

 “É muito bom saber 
que o governo está 
preocupado com nossos 
jovens e crianças, criando 
cidadãos e investindo no 
futuro deles. Meus filhos 
são muito beneficiados 
pelo Circo. Eles aprendem, 
além das atividades de 
lazer, a convivência em 
sociedade, a disciplina e o 
respeito ao próximo”

 Participo 
do Circo faz mais 
ou menos um ano 
e o que eu mais 
gosto é do teatro, 
que entrou agora, 
mas faço abertura, 
estrelinha e várias 
coisas”

Rodrigo Quik,
diretor e bailarino 
da Quik Cia. de Dança

Andreia Cunha,
Mãe de dois participantes 
do Circo de Todo Mundo

Celine Cunha Vieira, 
8 anos, artista do 
Circo de Todo Mundo

Convênios entre Prefeitura e entidades foram assinados na Escola 
Municipal Rubem Costa Lima e no espaço Circo de Todo Mundo
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

cidadE tErá ProGramação EsPEcial Para 
cElEBrar o dia intErnacional da mulhEr

ações visam conscientizar a população sobre a importância da valorização feminina, 
de suas lutas e do enfrentamento à violência

A Prefeitura promove, a partir de 2 
de março, ações em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, que é celebrado 
no dia 8. Durante todo mês, serão 
realizadas atividades em homenagem às 
mulheres: campanha de conscientização 
no carnaval, palestras, roda de conversa, 
atividades físicas (Ioga, Lian Gong, 
técnicas de relaxamento e danças) e 
culturais (shows, peças teatrais e eventos 
sobre diversidade), facilitação de serviços 
de saúde (exames preventivos, aferição 
de pressão, distribuição de informativos 
e de preservativos), práticas integrativas 
complementares, oficinas, entre outros.

Com essas ações, o Governo Municipal 
visa conscientizar a população sobre a 
importância da valorização feminina, de 
suas lutas e do enfrentamento à violência. 
A campanha também busca reafirmar o 
entendimento da data como marco das 
conquistas das políticas para mulheres, 
como o direito ao voto e à vida pública, 
o acesso à educação e ao mercado de 
trabalho e os direitos do controle de 
natalidade e ao lazer.

• - a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no brasil

• - 98% das mulheres já ouviram cantadas ao andar na rua

• - 56% das mulheres de 16 a 24 anos já sofreram assédio

reSPeito! 
não é não!

Programação completa e local das atividades está disponível no www.novalima.mg.gov.br
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Número de casos de doenças sexualmente transmissíveis acende o alerta para a necessidade de prevenção

para aumentar o acesso da comunidade local aos serviços, unidade passou a funcionar das 7h às 17h

SAÚDE

SAÚDE / NOROESTE

PrEvEnir é o mElhor rEmédio

PrEfEitura amPlia horário dE 
atEndimEnto da uBs dE áGua limPa

Considerado a maior festa popular 
do país, o carnaval se aproxima e já 
mexe com a expectativa dos foliões.  Se 
por um lado, é o momento ideal para 
descer atrás dos blocos, curtir a folia e 
extravasar, por outro é importante não 
deixar de lado o cuidado com a saúde. 
Em Nova Lima, o número de casos de 
doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) chama a atenção e acende o sinal 
de alerta.

Atualmente, 132 pacientes com HIV/
Aids são acompanhados pelo Centro 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) e 
Serviço de Atendimento Especializado 
(SAE), localizado no Centro de 
Especialidades (Policlínica). Em 2016, 
43 pacientes se cadastraram no serviço, 
seguido de 48 em 2017 e 38 em 2018. 
Neste ano, mais três usuários passaram 
a ser atendidos. 

Os dados são considerados elevados, 
já que número de casos registrados a 
cada ano, desde a implantação do serviço, 
não apresentam queda acentuada. Outra 
situação que preocupa é aumento dos 
casos de sífilis.

Embora os pacientes transferidos de 
outros serviços para Nova Lima entrem 

Desde o dia 18 de fevereiro, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Bairro Água Limpa passou 
a funcionar das 7h às 17h. A medida adotada 
pelo Governo Municipal visa aumentar o acesso 
dos usuários aos serviços oferecidos na atenção 
básica, que antes tinham uma hora a menos no 
atendimento (era das 7h às 16h).

Na UBS de Água Limpa, a população conta com 
o atendimento de uma equipe de saúde da família, 
composta por médico generalista, enfermeira, 
técnicos de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde. Há ainda o atendimento ginecológico, 
pediátrico e da equipe multiprofissional do 
NASF (fisioterapeuta, educador físico, assistente 
social, nutricionista, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo). A dispensação de medicamentos 
à população também é feita com o atendimento 
de um farmacêutico.

No ano passado, o imóvel passou por 
reformas do telhado e da parte hidráulica 
interna, consertos do portão e padrão de energia, 
além de reparo da fossa, para melhor atender os 
usuários.

CTA de Nova Lima também é referência para outras cidades, como Raposos, Rio Acima, Moeda e Belo Vale

a Prefeitura trabalha para dar início à construção da nova ubS do Água limpa. com a obra licitada 
e os contratos já assinados, a previsão é de que os trabalhos sejam iniciados no próximo mês.

conStrução da nova uBS começa em março

UBS de Água Limpa passou por reforma no ano passado

como novos diagnósticos, os casos 
em abandono e os óbitos não estão 
nessa conta.

Prefeitura realiza açõeS 

o Governo municipal faz a sua 
parte ao realizar campanhas de 
prevenção nas escolas e em datas 
especiais. nas unidades básicas 
de Saúde, os pacientes têm acesso 

gratuito a preservativos e ao teste 
de hepatite, sífilis e Hiv, além do 
diagnóstico e do tratamento.

Na Unidade de Pronto 
atendimento (uPa), a pessoa que 
teve relação sexual descuidada pode 
receber medicação de urgência, 
após triagem e avaliação médica: a 
chamada Profilaxia Pós-exposição 
ao Hiv, mais conhecida como PeP, 
pode ser usada em até 72 horas 

após a relação sexual desprotegida, 
mas com menor (ou sem) eficácia 
se usada de maneira contínua. Não 
resta dúvida de que prevenir é o 
melhor remédio.

o perfil do novo paciente com 
Hiv/aids já não é mais o do passado: 
a cada ano, cresce o número de 
jovens com o vírus e também o de 
heterossexuais em relacionamentos 
estáveis.
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- Possuir celular com acesso diário à internet e ao Whatsapp

- Participar de um encontro por semana, no período da noite

- ter o negócio como principal fonte de renda formal ou informal, com mínimo 
de um ano de funcionamento e faturamento mensal de até r$ 8.000,00

- estar à frente do negócio

mais informações: Secretaria de desenvolvimento, trabalho e renda 
(rua marquês de Sapucaí, esquina com Jesus othero, s/n, centro) 
(31) 3542-5620 / saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br

requiSitoS 
Para 

ParticiPar do 
Projeto:

Nova-limenses interessados em aquecer as vendas têm até o dia 8 de março para se inscreverem

Empreendedores da cidade inte-
ressados em se capacitar podem marcar 
na agenda o mês de março. A segunda 
edição do Turbinando seu Negócio vai 
começar graças à parceria de sucesso 
entre a Prefeitura e a Fundação Dom 
Cabral. As inscrições gratuitas vão até 
o dia 8 de março e, no dia 11, haverá 
um workshop de seleção dos inscritos.

O projeto faz parte do programa 
Empreendedorismo na Cidade, que 
visa fomentar o empreendedorismo 
local por meio de várias ações, 
como capacitações, por exemplo.  
Dificuldades do dia a dia, finanças, 
organização, gerenciamento de tempo, 
atração de novos clientes e muitas 
outras atividades serão abordadas 
nessa segunda edição. 

Os participantes aprendem sobre 
as ferramentas básicas de gestão para 
saírem da informalidade, melhorarem o 
desempenho no mercado e aumentarem 
a renda. O empreendedorismo estimula 
a circulação de dinheiro no município, 
dinamiza a economia e promove a 
distribuição de renda da comunidade.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

vai comEçar a sEGunda Edição 
do turBinando sEu nEGócio

Projeto incentiva o empreendedorismo formal, bem como promove a inclusão social e o crescimento econômicoFo
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manutenção 
urBana

a capina, serviço 
essencial de limpeza 
urbana, é realizada 

diariamente

SEGURANÇA

OBRAS

Gcm intEnsifica a fiscalização 
do transPortE Escolar

rua josé tEófilo do vallE Em oBras

No começo do ano letivo, a Guarda 
Civil Municipal iniciou a fiscalização dos 
veículos que fazem o transporte escolar, 
com o objetivo de garantir  a segurança 
no deslocamento dos estudantes da rede 
de ensino. As ações ocorrem de manhã e à 
tarde nos horários de entrada e saída dos 
estudantes, em todas as escolas.

Os veículos credenciados e legalizados 
devem estar com vistoria em dia, realizada 
obrigatoriamente a cada seis meses. Eles 
possuem o certificado do condutor e a 
autorização de tráfego, identificado por um 
adesivo que muda de cor a cada seis meses.

Pais, mães e responsáveis pelos alunos 
devem escolher apenas os transportes 
escolares que estejam credenciados e 
legalizados.

Os serviços de manutenção 
urbana continuam na cidade. 
No Campo do Pires, a Prefeitura 
está recuperando parte da Rua 
José Teófilo do Valle, que cedeu 
em função do excesso de água 
de chuva que corre na lateral da 
via e passa em manilhas debaixo 
da rua e infiltrava na terra. Isso 
acabou descalçando as manilhas e 
provocou a queda de parte da via. 

Segundo moradores, o proble-
ma se arrastava a anos, o que 
deixou a via em risco de desabar. 
A Prefeitura está substituindo as 
manilhas e recompondo a via.

nessa segunda quinzena, o serviço de capina segue nas ruas 
dos bairros cruzeiro, barra do céu, cristais, alvorada, cariocas, 
fazenda do benito, olaria de bicalho e oswaldo barbosa Pena ii.

na primeira quinzena foram atendidos os bairros: vila São 
luiz, cascalho, vila marise, chácara dos cristais, Jardim das 
américas (bnH), Quintas, retiro, bom Jardim e rosário.

Colabore. Não suje as vias nem os espaços públicos! 

parte da rua havia caído há anos e agora a prefeitura está recompondo o trecho

Veículos credenciados e legalizados devem estar com vistoria em dia, realizada obrigatoriamente a cada seis meses

Via necessitava de manutenção há anos

Serviço de capina no Bairro Oswaldo Barbosa Pena II

Prefeitura trabalha para garantir a segurança dos estudantes

 Esse problema na rua tem 
anos que está aí. O acesso de carro 
estava perigoso, aí temos um outro 
acesso, porém é mais longo. Esperei 
tantos anos para consertarem, agora 
espero mais um pouco para ficar 
pronto; vai ficar bom”

paulo Vilkn, 
Morador do Campo do Pires

no Portal da transparência localizado 
no www.novalima.mg.gov.br, está 
disponível a relação atualizada de 
veículos em situação regular.
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Educação
Por tempo 

indeterminado, 
estão suspensas as aulas 
na Escola Municipal Rubem 
Costa Lima, em Macacos; 
na Escola Municipal 
Dalva Cifuentes Gonçalves 
e no Centro de Educação 
Infantil Nize Conceição 
Silva Ribeiro, em Honório 
Bicalho, a pedido de pais 
e responsáveis, que estão 
receosos de mandar seus 
filhos para as unidades. 
A Secretaria de 
Educação continua 
em diálogo com pais, 
responsáveis e 
servidores. 
Qualquer mudança 
será amplamente 
divulgada.

SaúdE
As Unidades Básicas 

de Saúde (UBSs) estão 
com funcionamento 
normal. Em Macacos, a 
Vale disponibilizou uma 
van para o transporte dos 
funcionários da UBS no 
início e final do expediente. 
Uma ambulância com 
médico fica de prontidão 
no Centro Comunitário 
para a função de 
serviço de urgência e, se 
necessário, transportará 
pacientes para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) ou hospitais.

aSSiStência Social
O Governo Municipal 

está refazendo todo o 
cadastro das famílias de 

Macacos para levantar e 
acompanhar as demandas 
de cada uma delas.

infraEStrutura
A Prefeitura cobrou da 

empresa a melhoria das 
estradas que dão acessos 
alternativos à comunidade.

trânSito
Desde a reunião 

realizada na manhã de 
segunda-feira (18/02), 
com as presenças de 
representantes da Guarda 
Civil Municipal, Defesa 
Civil, Polícia Militar e 
Vale, o acesso ao Bairro 
Capela Velha passou a ser 
monitorado por funcionários 
da empresa com placas de 
“pare e siga”.

CIDADE

GovErno rEúnE EQuiPE dE 
crisE Para acomPanhar situação

Desde as 17 horas e 45 
minutos do dia 16 de fevereiro 
(sábado), ao receber o comunicado 
da Vale e da Defesa Civil sobre a 
necessidade de evacuação de parte 
de São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos), por conta da mudança 
do nível de alerta da barragem 
B3/B4 da Mina Mar Azul, o 
Governo Municipal se fez presente 
na comunidade para acompanhar 
os trabalhos. A Prefeitura, Defesa 
Civil e Guarda Civil Municipal têm 
realizado reuniões periódicas 
com a empresa para discutir 
a situação dessa estrutura e 
da barragem Vargem Grande, 
também de responsabilidade da 
Vale, próximo ao complexo Rio 
de Peixe. Estão sendo tomadas as 
providências necessárias para que 
os moradores tenham o melhor 
atendimento possível.

Reuniões no sábado, domingo e ao longo da semana: Governo não mede esforços para buscar as providências necessárias no momento

com mudança no nível de alerta de barragens em são sebastião das Águas claras (macacos) 
e próximo ao complexo rio de peixe, prefeitura, defesa civil e guarda civil municipal 

somam esforços em busca de melhor atendimento aos moradores
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açõEs moBilizam comunidadEs

A Prefeitura deu início, 
ainda na noite do dia 17 
(domingo), a uma orientação 
preventiva para os moradores 
de Honório Bicalho, que está 
na mancha de inundação de 
um eventual rompimento da 
barragem, sendo considerada 
uma zona secundária de 
salvamento.

A medida visa garantir a 
segurança e tranquilidade da 
população e se faz necessária, 
já que a comunidade pode 
vir a ser afetada no prazo de 
uma hora, em caso de uma 
emergência com a estrutura.

No dia 19, o Governo 
Municipal também realizou 
uma reunião com a 
comunidade para apresentar 
todos os procedimentos a 
serem tomados em caso de 
emergência. Nos dias seguintes, 
servidores municipais foram 
de casa em casa para levar 
orientações de como agir em 
eventual evacuação.

governo realiza reuniões e visitas aos moradores de Honório bicalho

- trevo de acesso ao bairro Honório bicalho (mG-030)
- campo do internacional
- capela nossa Senhora aparecida
- trevo do Gaia

PontoS de encontro 
da comunidade numa 
eventual evacuação 

do Bairro:

importante: esses 
locais apenas serão 
ocupados a partir do 
sinal de alerta (carro 
de som / sirene)

PrEfEitura ParticiPa dE rEunião 
com moradorEs dE macacos

No dia 21 de fevereiro, 
a Prefeitura participou de 
uma reunião dos moradores 
de São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos), realizada 
no centro comunitário local 
e mediada pelo Ministério 
Público e Defensoria Pública 
de Nova Lima e Minas Gerais. 
Estiveram presentes o vice-
prefeito João Marcelo Dieguez 
Pereira, representantes 
da Guarda Civil Municipal 
e da Defesa Civil de Nova 
Lima, além de secretários 
municipais.

A comunidade, que 
compareceu em grande 
número para participar das 
decisões, apresentou dez 
demandas emergenciais 
à mineradora Vale, que 
assumiu o compromisso 

de atender a oito delas 
prontamente.

A Vale vai ainda analisar, 
juntamente com o Governo 
Municipal, outras duas 
reivindicações: a adequação 
das instalações do Instituto 
Kairós para abrigar 
provisoriamente as aulas da 
Escola Municipal Rubem Costa 
Lima e a transformação da 
Estrada Campo do Costa em 
via pública (para assegurar o 
acesso dos moradores).

Ao final da reunião, 
a comunidade também 
solicitou a criação de um 
programa de subsistência 
para a população local, a 
exemplo do que ocorre em 
Brumadinho, e a Vale avaliará 
para responder no dia 25 de 
fevereiro. Representantes municipais se reuniram com o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, Vale e comunidade, que compareceu em grande número

governo municipal acompanhou as demandas da comunidade para a Vale e seguirá auxiliando a população
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PrEfEitura E minEradoras avaliam 
situaçõEs das BarraGEns

santa rita rEcEBE oriEntação 
soBrE Plano dE EmErGência

O Governo Municipal realizou, 
na última terça-feira (19/02), no 
auditório da Associação Comercial 
de Nova Lima, uma reunião com 
mineradoras responsáveis pelas 
barragens de resíduos/rejeitos 
situadas na cidade. Organizado pela 
Comissão Especial de Barragens, o 
encontro contou com as presenças 
de representantes da Vale, AngloGold 
Ashanti, Vallourec Mineração e 

Pedras Congonhas, além do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-MG). 

Na oportunidade, a Prefeitura 
reiterou as cobranças já formalizadas 
por ofícios enviados às empresas e 
aos órgãos competentes. Entre os 
pedidos feitos estão a efetivação 
dos Planos de Ação de Emergência 
de Barragens de Mineração (PAEBM), 
da agenda para as instalações das 

sirenes e realização do treinamento 
das comunidades, além da resposta 
quanto à quantidade de pessoas e 
residências que podem ser afetadas 
em caso de algum rompimento.

Plano de ContingênCia 
MuniCiPal

Também foi solicitado que 
as mineradoras repassem cada 
PAEBM em formato digital para 

a Administração Municipal e que 
haja uma cooperação maior e um 
trabalho mais integrado entre as 
próprias empresas e o poder público. 
O objetivo é que os documentos 
possam contemplar e ser usados na 
elaboração do Plano de Contingência 
Municipal, de forma a garantir a 
segurança dos cidadãos.

Na tarde de sexta-feira 
(22/2), a equipe da Prefeitura 
também deu início à orientação 
preventiva para os moradores de 
Santa Rita, que está na mancha 
de inundação de um eventual 
rompimento das barragens 
Vargem Grande e Forquilha, 
sendo considerado uma zona 
secundária de salvamento.

A medida visa garantir a 
segurança e tranquilidade da 
população e se faz necessária, 
já que a comunidade pode vir 
a ser afetada em caso de uma 
emergência com as estruturas.

Nos próximos dias, a Defesa 
Civil vai instalar placas nos 
pontos de encontro, considerados 
seguros, e a sinalização de rotas 
de fuga.

Segurança das estruturas de barragens localizadas em Nova Lima e planos de ação de 
emergências foram discutidas em reunião realizada pela Prefeitura

Servidores orientam comunidade

município se reúne com empresas para cobrar o cumprimento integral dos 
planos de ações de emergência para barragens de mineração

CIDADE

- Quadra de Santa rita 
  (av. Hum)
- fazenda belarmino 
  (200m antes)
- av. 1 / av. otaviano alves   
  novaes (próx. no 8)
- rua inácio esteves diegues
- igreja de Santa rita

PontoS de encontro 
da comunidade numa 
eventual evacuação 
do Bairro:

importante: esses locais 
apenas serão ocupados a 
partir do sinal de alerta 
(carro de som / sirene)
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PLANEJAMENTO

trecho entre o residencial ouro Velho e “trevo da máquina” recebe nova iluminação

mais lâmPadas dE lEd na mG-030

A Prefeitura segue com a troca 
das lâmpadas de vapor metálico pelas 
de LED na Rodovia MG-030, desta 
vez do trecho entre o residencial 
Ouro Velho ao “Trevo da Máquina”. 
Também já ganharam lâmpadas de 
LED a Alameda Oscar Niemeyer e 
Rua da Paisagem, no Vila da Serra, e 
o trecho municipalizado da MG-030, 
do km 10 ao 14. 

Após essa terceira etapa, o 
serviço da nova iluminação de LED 

seguirá entre os trevos do Bairro 
Oswaldo Barbosa Pena ao de acesso 
a Raposos. Até o mês de março, 
terão sido substituídos 1.136 pontos, 
dentro de um universo de 20 mil em 
todo o município.

As lâmpadas de LED são moder-
nas, sustentáveis e proporcionam 
melhoria na iluminação, segurança 
e economia, pois têm a capacidade 
de iluminar espaços públicos e 
domésticos com baixo custo.

Esforço e boa vontade. É o que 
faltava para a água encanada chegar 
às torneiras das residências de mais 
de 60 famílias que vivem na região 
conhecida como Maias, localidade 
que fica em Honório Bicalho. A 
Administração Municipal não 
mediu esforços e assinou convênio 
com a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais – Copasa, na 
semana passada, para viabilizar o 
fornecimento de água às famílias. 

Pelo convênio, a água potável 
será levada à região sem custos para 
a Prefeitura, que disponibilizará 
máquinas e realizará a escavação 
das valas. Já a Copasa será 
responsável pelo fornecimento da 
tubulação e do encanamento, pela 
ligação e distribuição da água nas 
residências.

Após a assinatura do convênio, 
ocorrida no último dia 13, a previsão 
de início dos serviços é de 30 dias.

PLANEJAMENTO / REGIÃO NORDESTE

prefeitura e copasa assinam convênio para atender localidade próxima a Honório bicalho 

mais dE 60 famílias sErão BEnEficiadas com 
áGua Encanada na rEGião dos maias

Graças ao esforço da 
Prefeitura, moradores 
dos “Maias”, localidade 
de Honório Bicalho, vão 
receber água potável, 
fornecida pela Copasa

• Durabilidade: vida útil de 50 mil horas, enquanto as lâmpadas 
comuns podem durar, em média, 7 mil horas
• Qualidade: ilumina muito mais que as comuns, pois transforma a 
energia absorvida em luz, ao invés de transformar parte dela em calor
• Economia: redução de até 80% em contas de luz
• Menos calor: com mais tecnologia, não possuem gases químicos 
tóxicos, garantindo menor aquecimento
• Preservação do meio ambiente: podem ser recicladas, 
não causam impactos ao meio ambiente nem emitem poluentes

vantagenS daS lâmPadaS de led:

 Nova iluminação em led oferece mais segurança para a população

Estrada 
dE acEsso 
aos maias

honório Bicalho
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o resultado final está disponível 
para consulta no site: 
www.novalima.mg.gov.br/ 
portal-transparencia/editais

ESPORTE

PrEfEitura aBrE 80 vaGas 
Para aulas dE jiu-jitsu

GovErno sElEciona EntidadEs Para 
ProjEtos voltados à árEa EsPortiva

O Governo Municipal recebe, nesta 
segunda-feira (25/02), as inscrições 
para as aulas de jiu-jitsu do Esporte 
na Comunidade. As atividades são 
voltadas para crianças e jovens com 
idade entre 8 e 15 anos. Os cadastros 
são gratuitos e serão feitos, por 
ordem de chegada, das 8h às 17h, na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(Semel) – Rua Melo Viana, 174, Centro. 
No total, 80 pessoas serão atendidas.

Para efetuar a inscrição, pais, mães 
ou responsáveis pelos alunos devem 
apresentar documento de identidade 
(de ambos), duas fotos 3x4 do jovem 
e comprovante de residência. Também 
será aceita a Certidão de Nascimento 
da criança ou do adolescente.

As aulas serão oferecidas no 
Ginásio Poliesportivo Municipal (antigo 
Ginásio do Villa Nova), a partir de 
março, às segundas e quartas e às 
terças e quintas-feiras, das 10h às 
11h.

A Prefeitura publicou o resultado 
do Edital de Chamamento Público 
nº 006/2018 para a seleção de projetos 
não governamentais de Organização 
de Sociedade Civil (OSC), sem fins 
econômicos, voltados à área esportiva.  
Os Termos de Colaboração para execução 
dos serviços, programas e projetos serão 
firmados com a Associação Esportiva 
Ferrulha, o Projeto Oficial Crianças e 
Adolescentes e a Associação Amiga da 
Criança e do Adolescente. No total, mais 
de R$ 140 mil serão repassados pelo 
Governo Municipal às entidades.

Vale ressaltar que a liberação de 
recursos está condicionada à análise e 
aprovação da Prefeitura em relação à 
prestação de contas a serem apresentadas 
pelas instituições. A execução dos 
serviços deverá ocorrer em, no mínimo, 
seis meses e no máximo 12 meses.

inscrições começam nesta segunda-feira (25/02), a partir das 8h, na semel

associação esportiva ferrulha, projeto oficial crianças e adolescentes 
e associação amiga da criança e do adolescente foram aprovadas

Cada vez mais, Gestão Municipal diversifica o esporte no município

Com o apoio da Prefeitura, entidades ampliarão acesso dos nova-limenses ao esporteFo
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LAZER

TURISMO

shows com guilherme & santiago e alexandre pires foram realizados pela prefeitura

nova-limEnsEs comEmoram anivErsário 
da cidadE Em GrandE Estilo

O Governo Municipal 
preparou uma programação 
especial para celebrar os 318 
anos de história de Nova Lima 
e os 128 de emancipação 
político-administrativa. No 
dia 9, a dupla Guilherme & 
Santiago animou o público no 
Jardim Canadá. No dia 17, foi 
a vez do cantor Alexandre Pires 
agitar a galera na sede. Confira 
momentos dos shows.

A Prefeitura se prepara para três importantes 
ações relacionadas ao turismo e à gastronomia 
e convida donos de bares e restaurantes para 
participarem dos próximos festivais. O Saint 
George’s Day (Dia do Imigrante) ocorrerá em abril 
e o cadastro deve ser feito até 28 de fevereiro, pelo 
telefone (31) 3581-8423 ou no Turismo – Praça 
Dr. Antonino Fonseca Júnior, 8, Centro. O evento 
recorda a colonização e imigração para Nova Lima, 
além de homenagear George Chalmers, presidente 
da Mineração Morro Velho por 40 anos, que trouxe 
desenvolvimento e inovação ao município.

O segundo festival será o lançamento do 
Passaporte Gastronômico, um aplicativo com a 
lista dos restaurantes participantes, promoções e 
eventos próximos, com o objetivo de estimular o 
tour pelos estabelecimentos, além de incentivar a 
população a conhecer novos locais de lazer. Já o 
Harmoniza, que combina pratos de restaurantes 
locais com cervejas produzidas no município, 
ocorrerá em agosto.

Em 2019, também serão realizados a Feira de 
Queca e Lamparina e o Festival do Polo Cervejeiro 
– opções ao longo do ano para todos os gostos.

BarEs E rEstaurantEs Estão convidados 
a ParticiPar dos ProjEtos dE turismo 

Gastronômico
aproveite a oportunidade de aumentar as vendas e a publicidade do seu negócio

Com diversos atrativos na culinária local, Turismo Gastronômico é considerado uma tendência
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CULTURA

objetivo é remeter a sua história, quando foi inaugurada em meados do século XiX

casa aristidEs Ganhará Pintura 
insPirada Em sEu Passado 

Em fase final de revitalização, a Casa Aristides 
receberá novas cores nas próximas semanas. 
Todo o interior será pintado de branco e as partes 
externas receberão as cores palha e camurça. As 
portas e janelas serão revestidas com cera para 
conservação.

O Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova Lima aprovou tal 
iniciativa. O objetivo é remeter a nova Casa 
Aristides ao seu passado, quando foi inaugurada 
em meados do século XIX.

As intervenções também vão auxiliar na 
preservação das características originais do imóvel 
sem mudanças significativas pelo fato de ser 
tombado.

O Conselho estudou e aprovou também resgatar 
as características originais da Biblioteca Pública 
Municipal que em breve entrará em fase inicial de 
restauração.

a casa aristides é um prédio tombado pelo 
conselho municipal do Patrimônio Histórico 
e artístico de nova lima em função de sua 
importância histórica. o nome da casa faz 
referência ao seu antigo proprietário, coronel 
Aristides de Paula Ferreira. 

• 10/03 - 10h30: Show Kids
• 16/03 - 20h30: Homem é tudo igual não vale 1 real   
• 17/03 - 10h30: Show de ilusionismo com o mágico   
                         Mister Rossi
• 24/03 - 10h30: O  Gato de Botas 
• 30/03 - 20h30: Casal TPM
• 31/03 - 10h30: Os Vingadores

você 
SaBia?

teatro 
municiPal 
receBerá 

eSPetáculoS 
gratuitoS em 

março

Escola Casa Aristides é destaque na história de Nova Lima desde a segunda metade dos anos 1800 até os dias atuais

Os 318 anos de Nova Lima 
estão expostos em um recorte 
especial de fotos antigas no Centro 
de Atividades Culturais Cabeceiras 
até o fim de março. A “Pirografia 
Fênix”, uma arte primitiva escrita 
e desenhada a fogo, de Bruno Cruz, 
residente no município há 25 anos, 
apresenta belas e importantes 
imagens de monumentos históricos 
locais.

Foram meses de pesquisas 
para chegar ao resultado 
exposto: imagens singulares que 

contemplam com riqueza de 
detalhes todos os bens expostos ao 
público – uma releitura da cultura 
nova-limense.

As figuras expostas apresentam 
a antiga ponte e a usina em 
Honório Bicalho (1903), Casa de 
Marquês de Sapucaí (1930), Casa 
de Cultura Professor Wilson Chaves 
(1999), Casa Aristides (1970), Casa 
Sales (1940), Usina do Ribeirão 
dos Cristais (1900), Mina Grande 
(1903), Sede do Villa Nova (1950) 
e Estação Honório Bicalho (1890). 

belas e importantes imagens de monumentos históricos locais ficarão expostas até o fim de março

cEntro dE atividadEs culturais 
caBEcEiras ExPõE os 318 anos dE nova lima 

Centro de Atividades Culturais Cabeceiras está localizado 
na Rua Tamandaré, 448, Cabeceiras

     A ideia de criar essa  
    exposição surgiu após todo 
o aprendizado que tive na Casa 
Aristides. Aos 15 anos, estudei 
desenho e esse trabalho é uma 
forma de retratar o que sinto 
pela cidade. Fico feliz de poder 
apresentar a todos um pouco da 
história desse município”

Bruno Cruz, 
artista pirogravurador
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EDUCAÇÃO / NOROESTE

EDUCAÇÃO

PrEfEitura inauGura cEntro 
dE Educação infantil no jardim canadá

GovErno PrEsta contas às comunidadEs

Enfim, a realização do sonho. Foi 
com esse sentimento que a comunidade 
do Jardim Canadá se reuniu, no dia 
18 de fevereiro, para acompanhar a 
solenidade de inauguração do Centro 
de Educação Infantil (CEI) Maria 
da Conceição Taveira Corrêa, cujas 
obras foram interrompidas na gestão 
passada. Pais, mães, responsáveis 
pelos alunos, crianças, profissionais da 
educação e autoridades prestigiaram o 
evento.

Nas novas instalações que 
funcionam em tempo integral, são 
atendidas 144 crianças com idade 
entre 0 e 3 anos, divididas em nove 
turmas. Com mais essa estrutura, 
a Prefeitura passa a contar com 26 
unidades na rede municipal de ensino 
entre escolas e CEIs, atendendo mais 
de 8 mil estudantes.

O Centro de Educação Infantil 
Maria da Conceição Taveira Corrêa está 
localizado na Rua Alaska, 720.

Ao longo deste mês, foi 
realizada uma série de reuniões 
nas escolas da rede municipal 
de ensino. Além da entrega dos 
kits aos estudantes, a Prefeitura 
se colocou à disposição da 
comunidade para prestar contas, 
esclarecer dúvidas e apresentar 
as melhorias que já foram ou 
serão executadas nas unidades 
durante o ano. No total, o 
Governo Municipal já investiu 
mais de R$ 1 milhão em reforma 
e reconstrução.

Para receber os alunos e 

os profissionais com conforto, 
segurança e mais acessibilidade, 
diversas intervenções foram 
executadas nas férias, dentre 
elas manutenções preventivas e 
corretivas nos sistemas elétrico, 
hidráulico, de proteção contra 
descargas atmosféricas e de 
combate a incêndio.

As unidades também 
receberam os serviços de 
pintura, jardinagem, capina 
e desinsetização (controle de 
pragas urbanas, como insetos e 
roedores).

unidade funciona em tempo integral e atende 144 crianças com idade entre 0 e 3 anos

Nova lima vive momento distinto de outras cidades mineiras, que ainda sequer iniciaram o ano letivo

Novo Centro de Educação 
Infantil do Jardim Canadá

Além dos kits escolares, Prefeitura realizará entrega 
de novos uniformes para todos os estudantes

a nova-limense maria da 
conceição taveira corrêa 
nasceu em Nova Lima, 
em 8 de novembro de 1927, 
foi casada e teve três filhos. 
como educadora, trabalhou 
na Escola Deniz Vale e no 
Liceu Imaculada Conceição, 
além de ter dirigido o centro 
Psicopedagógico. foi também 
secretária municipal de 
educação e vereadora da 
cidade. Faleceu no dia 28 de 
maio de 2001, deixando um 
importante legado para a 
educação do município.

maria da conceição 
taveira corrêa

    O espaço é muito  
    bom. Minha filha e 
eu adoramos. Ela não 
via a hora de vir para cá 
e começar a estudar e 
brincar com as crianças 
da sala dela”

    A vinda do  
    meu filho para 
as aulas será muito 
importante. Depois 
que ele nasceu, não 
voltei a trabalhar fora 
e agora vou poder 
procurar um emprego”

Aparecida Lopes, 
mãe da Juliana Jusilene Martins 

Vieira, mãe do 
Nicolas
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