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Carnaval 
da Gente

No início do mês, tivemos o 
prazer de realizar mais uma edição 
do Carnaval da Gente. Organizada 
de maneira segura, tranquila e com 
atrações para públicos variados, a 
festa arrastou milhares de foliões 
para ruas e praças do centro da 
cidade, do Jardim Canadá e também 
de Honório Bicalho.

Mais uma vez, conseguimos 
resgatar a essência local, com 
shows variados, desfile de escola de 
samba, rua do lazer e bandas com 
as tradicionais marchinhas. Tudo 
isso porque o carnaval faz parte da 
cultura de Nova Lima e preenche 
nossa cidade com cores e brilhos.

FAZENDAEDITORIAL

Devido aos acontecimentos com 
as barragens da Vale, tivemos de  
reavaliar a viabilidade do evento 
neste ano, já que nossa atenção 
também está focada no atendimento 
e na segurança dos moradores. 
Felizmente, fizemos todo o possível 
e conseguimos manter o evento e 
as diversas atrações de pré-carnaval 
que também apoiamos nos bairros.

É importante lembrarmos 
que, além de ser um momento de 
lazer para a população, o carnaval 
movimenta a economia e traz 
investimentos para o comércio 
local e os prestadores de serviço. 
O resultado não poderia ter sido 
diferente, com um saldo bastante 
positivo: crianças, jovens, adultos 
e idosos em clima de absoluta 
harmonia e descontração nessa 
verdadeira festa em família. Que em 
2020 tenhamos mais motivos para 
comemorar e celebrar o Carnaval da 
Gente.

VItor pEnIDo, 
Prefeito

CriAnçAs, jovens, 
Adultos e idosos em 
ClimA de AbsolutA 
hArmoniA e desContrAção 
nessA verdAdeirA FestA 
em FAmíliA

dá um like!

Fiscalização é intensiFicada 
em ediFicações

estabelecimentos sem o AvCb do Corpo de bombeiros são autuados

O Governo Municipal trabalha 
para coibir atividades irregulares 
na cidade de qualquer natureza 
para evitar riscos às pessoas e ao 
meio ambiente.  Desde 2017, a 
fiscalização de atividades urbanas é 
rotineira na cidade para garantir a 
segurança, saúde e o bem-estar da 
população. Desta vez, a fiscalização 
foi intensificada em edificações que 
requerem o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB), como os de 
natureza esportiva, de lazer entre 
outros.

Se o imóvel ou a atividade se 
enquadra nas situações previstas nas 
leis Federal 13.425/2017 e Estadual 
14.130/2001 ou na Instrução Técnica 
01/2017 do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais, a Prefeitura só 
emitirá o Alvará de Localização e 
Funcionamento se o responsável 
já tiver o AVCB, concedido pela 
corporação após a verificação das 
medidas de segurança instaladas 
em conformidade com o Processo de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico 
(Pscip). 

O AVCB é um laudo obrigatório que garante que o 
empreendimento foi inspecionado e aprovado pelo 
corpo de bombeiros. nele, avalia-se a classificação 
de risco como sendo alto, baixo ou isento. Para tirar 
o documento, é preciso ter um projeto de segurança 
contra incêndio e enviá-lo ao corpo de bombeiros 
para análise e vistoria no local. 
A obtenção do AVCB está condicionada à 
apresentação de três projetos: Técnico, Técnico de 
eventos temporários e técnico simplificado.

mantenha a edificação Segura 
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ÁGua limPa terÁ sua Primeira escola

cidade PrePara ações Para 
comemorar o dia mundial da ÁGua

O prefeito Vitor Penido assinou, 
no dia 10 de março, a ordem de 
serviço para a construção da escola 
municipal do Água Limpa – a primeira 
do bairro e que atenderá estudantes 
desde a educação infantil até o ensino 
fundamental. Autoridades, profissionais 
do ensino e moradores locais estiveram 
presentes na solenidade realizada em 
frente ao imóvel, localizado na Rua dos 
Banqueiros, 59. As obras terão início 
ainda neste mês.

A nova unidade de ensino 
possuirá uma área total de mais de 
2.000 m², com mais de 1.000 m² de 
área construída. Serão seis salas de 
aula, banheiros, cozinha, refeitório, 
depósito, almoxarifado, biblioteca e 
secretaria. Além disso, a escola terá 
salas da supervisão e de professores, 
área de serviço, entre outros espaços.

O Governo Municipal preparou  uma 
programação especial para celebrar 
o Dia Mundial da Água, comemorado 
em 22 de março. No Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos, serão 
realizadas apresentação teatral, 
avaliação de potabilidade da água 
do chafariz local e prática corporal 
chinesa com o grupo Liangong.

No Centro Municipal de Educação 
Ambiental, será apresentado o 
programa “Águas que valem ouro”, 
voltado para a proteção e recuperação 
das nascentes, além do plantio de 
pomar, que terá a participação dos 
alunos da Escola Municipal Dona 
Antonieta Dias de Souza.

EDUCAÇÃO / NOROESTE

MEIO AMBIENTE

unidade de ensino atenderá crianças da educação infantil e do ensino fundamental

Apresentação teatral, plantio de mudas e curso de recuperação de nascentes integram a programação

Autoridades, profissionais do ensino e moradores locais acompanharam a solenidade

Com diversas lagoas e mais de 800 nascentes, Nova Lima 
possui enorme quantidade de recursos hídricos

Em parceria com a Emater/
Senar, um curso de 
revitalização de nascentes 
também será realizado de 21 
a 23 de março, no Parque 
Natural Municipal Rego dos 
carrapatos. a programação 
completa do Dia Mundial 
da Água está disponível no 
www.novalima.mg.gov.br.

Já no Vale dos Cristais, haverá 
uma atividade de recuperação de 
área de nascente e o plantio de mata 
ciliar na área verde do cea - vale dos 
cristais.
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ParticiPe da conFerência municiPal 
dos direitos da Pessoa idosa

No dia 24 de março, será realizada 
a IV Conferência Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa na Escola Estadual 
João Felipe da Rocha (Polivalente). 
Os debates ocorrem das 8h às 17h, 
com o tema “Os desafios de envelhecer 
no século XXI e o papel das Políticas 
Públicas”.

O evento terá a presença da 
sociedade civil e de servidores públicos, 
e o objetivo da ação é promover a 
participação popular no planejamento 
da política pública para os idosos. 
Toda a população está convidada a 
participar dos debates e acrescentar 
nesse importante espaço de discussão.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PreFeitura recebe materiais de termo 
de ajustamento de conduta (tac)

Acordo feito entre vale e ministério Público tem como foco erradicação 
do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente

Nova Lima é um dos municípios 
contemplados com o recebimento 
de bens permanentes pelo Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
acertado entre a mineradora 
Vale e o Ministério Público do 
Trabalho. O foco do acordo é a 
erradicação do trabalho infantil 
e regularização do trabalho do 
adolescente.

Entre os materiais repassados 
estão computadores, ventiladores, 
telefones e câmeras fotográficas, 
que contribuem para o melhor 
funcionamento dos serviços da 
assistência social.  Além de bens 

permanentes para os municípios, 
outra parte da verba é repassada 
para o Fundo da Criança e do 
Adolescente. Repassados desde 
outubro do ano passado, os 
recursos do TAC são trabalhados 
por meio dos equipamentos do 
Sistema Único de Assistência 
Social.

O objetivo do TAC é prevenir, 
fazer cessar ou buscar indenização 
do dano aos interesses e direitos 
coletivos e individuais, cabendo 
ao causador do dano a obrigação 
de adequar sua conduta às 
exigências legais.

Bens permanentes favorecem melhor funcionamento 
dos serviços da assistência social

Cras Nordeste recebeu melhorias

A Prefeitura realizou 
melhorias de acessibilidade 
em duas unidades do 
Centro de Referência de 
assistência Social (cras): 
nordeste e centro. 
Os locais receberam rampas 
de acesso na entrada dos 
prédios. o cras nordeste 
também passou por 
reforma do passeio externo 
e da rampa de garagem.

unidadeS do 
craS centro 

e nordeSte 
recebem 

melhoriaS de 
aceSSibilidade
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nota

Projeto mamamiga capacitará 75 profissionais de saúde de nova lima

SAÚDE

Parceria visa aumentar a detecção e o 
tratamento Precoce do câncer de mama

Ciente da importância do diagnóstico 
precoce para o aumento da possibilidade 
de cura do paciente, o Governo Municipal 
e a Associação de Prevenção do Câncer 
na Mulher (Asprecam) firmaram uma 
parceria para implantar o projeto 
Mamamiga em Nova Lima, por meio da 
capacitação dos profissionais da saúde. 
A cerimônia de apresentação ocorreu 
na última quinta-feira (14/03), no Hall 
Nobre da Prefeitura.

No total, 75 profissionais – entre 
médicos, enfermeiros, ginecologistas 
e agentes comunitários de saúde 
(ACS) – serão capacitados pela equipe 
da Asprecam para a detecção e o 
encaminhamento ao tratamento precoce 
do câncer de mama. O treinamento 
ocorrerá nos meses de março, abril e 
maio, com 16 horas de carga horária 
para profissionais de nível superior, e  
8 horas para ACS.

Profissionais das Unidades Básicas 
de Saúde do Jardim Canadá, Nova Suíça, 
Honório Bicalho, Cascalho, Bela Fama, 
Rosário e Cruzeiro serão contemplados.

Pacientes acomPanhados
Além da capacitação, haverá 

também um sistema de informação 
que permitirá o monitoramento do 
paciente nos diversos níveis do sistema 
de saúde durante todas as etapas do 
acompanhamento, facilitando o acesso 
da equipe de saúde às informações de 
cada caso.

Empresa: DROGARIA SANTA TEREZINHA
CNPJ: 22.931171/0001-18
RUA SANTA CRUZ, Nº 200 
BAIRRO CENTRO
Cadastro nº: 001/2019

A Prefeitura de Nova Lima faz saber à população que, desde 28/02/2019, 
o estabelecimento farmacêutico relacionado ao lado foi cadastrado para 
comercialização/dispensação de medicamentos à base de substâncias 
retinoides de uso sistêmico (lista C2), em cumprimento às Portarias SVS/
MS nº. 344 de 12/05/98 e nº. 06 de 01/02/99.

Apresentação do projeto ocorreu na última quinta-feira (14/03), no Hall Nobre da Prefeitura

Depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama 
é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no 
mundo e no brasil. 

A Prefeitura reabriu a 
sala de vacinas da região 
do cabeceiras no dia 13 
de março. o serviço voltou 
a funcionar às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h30 às 12h e das 13h às 16h, 
na Associação Comunitária do 
bairro cabeceiras (ascobac) 
– localizada na Rua Abraão 
lincoln, ao lado do nº 378.

Você 
Sabia?

Sala de 
VacinaS do 
cabeceiraS 

Volta a 
funcionar
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melhorias no local seguem padrões de acessibilidade

Colaboração com a limpeza, não jogando lixo em vias públicas, ajuda a manter a cidade agradável

As obras no Cemitério Parque 
começaram no final do mês de 
janeiro, com previsão de término 
em 180 dias. A estrutura interna 
do cemitério é composta por 
três velórios, duas copas e uma 
capelinha. No entanto, a reforma 
segue por partes para não 
atrapalhar o funcionamento do 
local.

Com padrões de acessibilidade, 
a readequação de todo o espaço 
físico contempla melhorias na 
circulação de ar e reforço nas 
estruturas; os sanitários serão 
reformados de acordo com normas 
de acessibilidade; as lajes serão 
impermeabilizadas e a área de 
circulação terá cobertura com 
novas telhas. 

O espaço destinado aos 
trabalhadores também receberá 
melhorias. Além disso, serão 
construídos mais dois velórios com 
banheiros e áreas de descanso, 
ampliando para cinco velórios no 
total. 

O serviço de varrição é 
executado diariamente nas 
ruas da região central, porém, 
a população precisa colaborar 
não sujando as vias e nem nos 
locais públicos. Nos bairros, esse 
serviço, assim como a capina, 
segue um cronograma em 
esquema de revezamento para 
atender toda a cidade.

Neste mês de março, a 
programação da limpeza e 
capina contemplará as seguintes 
localidades: bairros Honório 
Bicalho, Nossa Senhora de Fátima, 
Fazenda do Benito, Oswaldo 
Barbosa Pena I e II, Chácara Bom 
Retiro, Vila Operária, Vila Passos, 
Bela Fama, Paulo Gaetani, Olaria, 
Bonfim, Matadouro e Areião do 
Matadouro; avenidas Professor 
Aldo Zanini, Geraldo Dias Borges, 
Benedito Alves Nazareth e José 
Bernardo de Barros e Rua Campo 
do Pires.

PLANEJAMENTO

OBRAS E MANUTENÇÃO

cemitério Parque é amPliado e reFormado

limPeza urbana ProsseGue nos bairros

Reformas ocorrem, inicialmente, no velório 3 e na copa e seguirão para outros espaços

Serviços são intensificados para manter cidade limpa
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PLANEJAMENTO

obras no bela Fama e em bairros 
vizinhos continuam

A Administração Municipal 
concluiu as intervenções na Rua José 
de Oliveira, no Bela Fama, com obras 
de drenagem pluvial e serviços de 
urbanização, com a recomposição de 
meios-fios, sarjetas e passeios. Nas 
ruas Rio Doce e Poços de Caldas, as 
obras também foram concluídas.  

Em bairros vizinhos, como Fazenda 
do Benito e Nossa Senhora de Fátima, 
a Prefeitura continua com obras 
de drenagem pluvial, de melhorias 
em redes de esgoto, recapeamento 
asfáltico, bem como recomposição de 
meios-fios, sarjetas e passeios.

As intervenções na Rua Uberaba, no 
Bairro Fazenda do Benito, continuam 
com os serviços de substituição da rede 
pluvial para aumentar a capacidade de 
drenagem e de manilhas da rede de 
esgoto. 

Alagamentos após chuvas eram constantes e causavam transtornos

Governo executou intervenções na Rua José de Oliveira, no Bela Fama

No total, foram realizados 
740 metros lineares de canal 
e aproximadamente 4 mil 
metros de pavimentação, 
com um custo estimado em 
cerca de r$ 8 milhões
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           Quando chovia, 
descia muita água do 
Campo do União e da 
parte mais alta do bairro 
em direção à Rua José de 
Oliveira, e trazia lama, lixo, 
galhos e folhas. A casa 
da minha mãe alagava. 
Assim que os serviços 
terminaram, os problemas 
acabaram”

Eloísa regina Braga 
Blom, com o marido 
Henrique Blom, 
proprietários de lanchonete 
na Rua José de Oliveira, 
Bela Fama
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carnaval da Gente 2019:
Alegria, descontração e 

tranquilidade. Esses foram os 
sentimentos que marcaram o 
Carnaval da Gente 2019, que 
teve uma programação especial 
preparada pela Prefeitura para os 
cinco dias de festa, além dos blocos 
de pré-carnaval. O evento contou 
com toda a estrutura necessária 
para assegurar a folia de crianças, 
jovens, adultos e idosos nos blocos 
e shows.  Confira os principais 
momentos da festa!

  Prefeitura realiza programação especial do evento que arrastou milhares de                    pessoas das mais diversas idades para blocos e shows na sede e nos bairros

           Achei o carnaval 
sensacional, com muitas famílias e 
bem seguro. As pessoas que ficaram 
em Nova Lima são realmente as 
que gostam do carnaval daqui, das 
bandinhas, de descer segurando a 
corda. Todo ano vou ficar aqui, 
pois é o lugar que eu amo”

sandro pantaleão, 
morador do Retiro

Bloco dos Sujos

Show do Olosujos

Bloco da Marylou

Show do Samba de Garagem

Show da Banda do Marcão

Show da Banda Nós 4 Show da Banda Phocus
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Desfile da Escola de Samba do Rosário

uma Festa Para todos os Gostos

Resgate das 
tRadições 

locais

Além dos blocos, que há 
décadas arrastam multidões 
pelas ruas do centro de Nova 
Lima ao som das marchinhas 
tocadas por tradicionais bandas 
da cidade, o Governo Municipal 
incrementou a festa com outras 
atrações. No sábado (02/03), o 
público pôde conferir o Vermelho 
e Branco, realizado pela primeira 
vez de maneira gratuita na Praça 
Bernardino de Lima. Shows dos 
mais variados estilos também 
levantaram a galera durante o 
carnaval.

  Prefeitura realiza programação especial do evento que arrastou milhares de                    pessoas das mais diversas idades para blocos e shows na sede e nos bairros

           A cada ano que 
passa, o carnaval de Nova 
Lima está voltando a ser 
maravilhoso, o verdadeiro 
carnaval raiz. Aqui a festa 
é focada na tradição, o que 
para mim é o que mais vale”

           O carnaval de Nova Lima 
é um espetáculo para todos nós. 
Conseguimos conservar essa tradição 
de muitos anos e a Prefeitura está de 
parabéns! O importante não é estar 
lotado de gente, mas ter as famílias 
comemorando o carnaval”

João otávio, o “Corneteiro”, 
morador do Bom Jardim, 
com a namorada Anne Cecília

Enderson rodrigues gomes, 
músico e morador do Centro

Bloco da Taioba

Show do Treme Terra

Mano Julim

Bloco Olosujos

Desfile da Escola de S. do Rosário
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diversas atrações 
nas comunidades

O Governo Municipal também 
apoiou a realização de uma série de 
atrações em bairros como Cruzeiro, 
Retiro, Cascalho, Cristais, Boa Vista 
e Rosário, que promoveram seus 
blocos de pré-carnaval. Além disso, 
nas regiões noroeste e nordeste da 
cidade, a Prefeitura preparou uma 
programação especial com muitos 
shows no Jardim Canadá e Honório 
Bicalho, respectivamente, de sábado a 
terça-feira.

A programação do carnaval, da  
forma como estava prevista para São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos), 
não foi realizada neste ano, uma vez 
que a Administração Municipal, Defesa 
Civil e os demais órgãos de segurança 
tiveram de reavaliar a viabilidade do 
evento, já que a atenção estava focada 
no atendimento e na segurança dos 
moradores.

           Achei o carnaval maravilhoso 
como sempre, e quero fazer um 
chamado: permaneçam no carnaval 
de Nova Lima, aqui é raiz. Fui para 
BH um dia e não vi metade dessa 
animação. Aqui tem a bandinha 
descendo. É perfeito”

           Foi muito tranquilo, 
organizado e deu para sair 
com crianças. Tanto no 
Centro quanto em Honório 
Bicalho, não vi briga nem 
confusão. As pessoas 
gostaram bastante”

gabriel gurgel, 
morador do Jardim das 
Américas (BNH) 

graziane Jaqueline, 
moradora de Honório Bicalho 
com a filha

Bloco da Vó Quita

Bloco Pavilhão Vermelho

Bloco da Dindinha

Bloco Unidos pelo Oswaldão

Bloco da Balança, em Honório Bicalho

Bloco do Rosário

Bloco União do Morro
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seGurança Garantida 
nos dias de Folia

Para garantir a tranquilidade 
no carnaval, a Prefeitura reforçou o 
esquema de segurança no período 
e contratou segurança privada para 
proteger o patrimônio público. Com 
isso, a Guarda Civil Municipal e 
a Polícia Militar de Minas Gerais 
atuaram em conjunto na proteção 
dos foliões mais uma vez, tanto na 
sede, quanto nos bairros, com as 
bases de segurança comunitária. 
O evento contou ainda com plantão 
da Polícia Civil e apoio dos bombeiros 
civis.

           O carnaval foi maravilhoso, 
com as pessoas se respeitando. Saio 
sozinha com a maior tranquilidade 
e segurança. Todo ano estou aqui e 
aproveito até o final”

neusa teixeira, 
moradora do Retiro

Banda do Marcão, no Jardim Canadá

Polícia Militar - MG Bloco Olosujos

Bloco da Taioba

Guarda Civil Municipal

Bloco Na Contramão Rua do Lazer Bloco da Limpeza

Show do Kero Biss Show do Top 6

  
  

 F
ot

o:
  

W
el

in
gt

on
 d

e 
ol

iv
ei

ra
    

 

  
  

 F
ot

o:
  

Cr
is

ti
an

e 
Fo

nt
es

    
 

  
  

 F
ot

o:
  

Fa
br

íc
io

 A
ra

új
o 

    
  

  
 F

ot
o:

  
Fa

br
íc

io
 A

ra
új

o 
    

  
  

 F
ot

o:
  

Fa
br

íc
io

 A
ra

új
o 

    

  
  

 F
ot

o:
  

Fa
br

íc
io

 A
ra

új
o 

    

  
  

 F
ot

o:
  

Fa
br

íc
io

 A
ra

új
o 

    

  
  

 F
ot

o:
  

lí
vi

a 
ba

st
os

   
  

  
  

 F
ot

o:
  

lí
vi

a 
ba

st
os

   
  

  
  

 F
ot

o:
  

lí
vi

a 
ba

st
os

   
  



12
16 de março de 2019 • ano 4 • nº 51

(rua marquês de Sapucaí, esquina com Jesus otero, s/n, centro) 
contatos: (31) 3542-5620 • saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br

Secretaria de deSenVolVimento, 
trabalho e renda

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

emPreendedorismo na 
cidade é sucesso

Empreender! Sempre bate o frio na 
barriga e aquele medo de ousar. Passa um 
filme na cabeça: será que vou conseguir 
me tornar um microempreendedor 
individual (MEI)? Essas respostas muitos 
nova-limenses já têm. É o caso de Patrícia 
de Oliveira e Gilberto Ramos Pereira, casal 
que vende churros e água de coco e vai 
inaugurar uma nova fase. Já Kelcinara 
Ribeiro, além de produzir e vender 
chocolates, passou a ministrar cursos. 

O sucesso é graças ao esforço de 
cada um. A Administração Municipal 
também cumpre com o seu compromisso 
ao disponibilizar a Sala do Empreendedor, 
serviço no qual os interessados recebem 
consultoria. Por meio da parceria 
firmada com a Fundação Dom Cabral, 
ainda são disponibilizados cursos e 
acompanhamento dos participantes em 
seus negócios.

Quem colhe os frutos são os participantes dos programas da Prefeitura

CAses de suCessos

 

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.  

técnico instalador 
de tV a cabo, internet 

e telefone fixo (cód. 1327)

com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino médio 
concluído, possuir veículo e 
ferramentas próprias, desejável 
conhecimento técnico em 
informática, elétrica, eletrônica ou 
telecomunicações. disponibilidade 
para atuar na região metropolitana 
de bH. necessário experiência como 
técnico instalador de TV a cabo ou 
em outras atividades relacionadas. 
atividades: realizar reparos, 
instalações, cabeamentos e o suporte 
necessário aos clientes da operadora. 
benefícios e horário de trabalho: 
a combinar. salário: faixa de 
r$ 2.200,00. 

 
mecânico (cód. 1262)

com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses na função. atividades: 
realizar manutenção mecânica 
preventiva e corretiva de veículos de 
pequeno porte; montagem de motor, 
sistemas de direção, transmissão, 
freios, arrefecimento e embreagem; 
troca de peças, lubrificação e outros. 
benefícios: vale-transporte, vale-
refeição e assistência médica. 
horário de trabalho: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. salário: 
r$ 1.200,00.

 
cozinheiro (a) 

(cód. 1305) – vaga prorrogada

com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses; disponibilidade 
para trabalhar no Alphaville Lagoa 
dos ingleses. atividades: preparo 
das refeições dos colaboradores 
(média de 200 pessoas). benefícios: 
alimentação na empresa, vale-
transporte, assistência médica e 
odontológica. horário de trabalho: 
de segunda a sábado, das 8h às 
16h20. salário: r$ 1.160,00.

os cadastros poderão ser feitos até 
20 de março. 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 

         Começamos como ambulantes, há dez anos, 
com cachorro-quente. Em 2012 nos tornamos MEI. O 
negócio começou a melhorar depois que começamos 
a participar de oficinas, cursos, workshops e palestras 
que a Prefeitura oferece. Estamos na segunda fase 
do Turbinando o seu Negócio e somos integrantes 
da primeira turma do programa FDC Empreenda, 
da Fundação Dom Cabral. Hoje, temos um trailer, e, 
consequentemente, a renda aumentou. Incrementamos 
os churros com outros ingredientes e com embalagens, 
enfim, oferecemos um produto mais apresentável”

           Desde muito cedo comecei a ajudar o 
meu pai no comércio (ramo alimentício), então 
aprendi muitas coisas. Há 11 anos eu trabalho 
com fabricação e venda de chocolates e, em 
2014, me tornei uma MEI. A partir de 2018, 
fiz cursos pela Sala do Empreendedor – quando 
também recebi orientações para montar os 
cursos de fabricação de doces que ministro para 
crianças e adultos – e pelo Sebrae. Um bom 
líder cria novas ideias, porém, as realizações 
vêm de Deus, e tudo eu devolvo para Ele”

patrícia de oliveira e gilberto ramos pereira, 
MEI (água de coco e churros), moradores do José de Almeida

Kelcinara ribeiro, mEI (chocolates), 
moradora do Cariocas

a coordenação-Geral do Seguro desemprego e do abono Salarial (cGSa) implantou 
o Seguro desemprego 100% web, novidade que permite ao trabalhador requerer o 
benefício no Portal emprega brasil. em caso de alguma notificação, a pessoa pode 
comparecer a um posto do Sine.
Passo a passo para requerimento do Seguro desemprego:
- acessar https://empregabrasil.mte.gov.br; na página principal do lado esquerdo 
da tela, clicar no campo cadastrar
- após preencher os dados cadastrais, é gerado uma senha inicial para acessar o 
emprega brasil e solicitar o seguro desemprego.

Seguro 
deSemPrego 

100%web
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TURISMO

Capa Preta e verace receberam 33% das premiações entregues a minas Gerais

município conta com o reconhecimento nacional e internacional no setor

municíPio se destaca no concurso brasileiro 
de cervejas com 10 medalhas

Formada a Primeira associação 
do Polo cervejeiro de nova lima

Mais uma vez, as cervejarias nova-
limenses brilharam no Concurso Brasileiro 
de Cervejas, realizado na cidade catarinense 
de Blumenau. Das 30 premiações entregues 
a Minas Gerais na edição de 2019, 10 são 
de Nova Lima: sete da Verace e três da 
Capa Preta. A competição é considerada a 
maior do país e a terceira maior do mundo 
em número de rótulos inscritos, com mais 
de 3 mil.

A Verace foi a cervejaria brasileira com 
a maior quantidade de medalhas: ouro 
(Berry Splash), prata (I’m Kuit, Rapsódia, 
Lambioca, Smoked Coal) e bronze (Django 
e Coração de Leão). A Capa Preta, por sua 
vez, levou ouro (Plata o Plomo) e duas de 
prata (Euphoria Juice e Porter Berry).

O julgamento ocorreu entre 9 e 11 
de março e contou com a participação de 
62 juízes nacionais e 59 estrangeiros dos 
cinco continentes: África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, 
Grécia, Itália, Japão, México, Peru, Polônia, 
Reino Unido, República Tcheca e Suécia.

Mais uma conquista para o polo 
cervejeiro. Desta vez, trata-se da 
Associação das Cervejarias Artesanais 
de Nova Lima, formada em reunião 
ocorrida no dia 20 de fevereiro, que 
é um resultado direto das ações de 
incentivo e desenvolvimento que a 
Prefeitura tem realizado no setor. 

A cidade possui 19 cervejarias 
artesanais e produz mais de 300 
rótulos, que ultrapassam 400 mil 
litros de cerveja por mês. Com 
enorme vocação na área, Nova Lima 
conta com o reconhecimento nacional 
e internacional que já renderam 
diversas premiações.

Com o intuito de fomentar o polo 
cervejeiro e desenvolver ações para 
o fortalecimento e crescimento do 
setor, a associação também estimula 
outros setores da cadeia produtiva 
do turismo a seguirem o mesmo 
passo, construindo assim uma rede 
local forte e atuante.

Cervejarias locais brilharam na maior competição brasileira e terceira 
do mundo em número de rótulos

Cidade possui 19 cervejarias artesanais e produz mais de 300 rótulos

A associação visa o fortalecimento das cervejarias, defender os direitos para 
termos uma voz como um grupo. Juntos vamos organizar festas, feiras, e 
buscar soluções conjuntas, como compras, insumos, dividir custos dos eventos. 
Já estamos preparando novidades para a população”

Alfredo Figueiredo, mestre cervejeiro da Krug Bier e presidente da 
Associação das Cervejarias de Nova Lima
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ESPORTE

torneio de futebol amador reunirá 21 clubes do município

vem aí a taça cidade de nova lima

Começa neste domingo (17/03) a Taça 
Cidade de Nova Lima, competição de futebol 
amador que reunirá 21 clubes participantes de 
diversas regiões do município, cuja primeira 
edição já promete ser um sucesso. As equipes 
integram quatro regionais divididas por bairros: 
Noroeste, Nordeste, Centro 1 e Centro 2.

Os campeões de cada uma disputam a 
semifinal geral para conhecer os dois finalistas 
da competição. A grande final será disputada 
no Estádio Municipal Castor Cifuentes em jogo 
único, com torcidas divididas. Em caso de 
empate, o campeão será definido após disputa 
de pênaltis.

Realizada pela Prefeitura com apoio técnico 
da Liga Municipal de Desportos, a Taça Cidade 
de Nova Lima fomenta o esporte e incentiva a 
participação de atletas locais nas competições 
realizadas.

Cada vez mais, Prefeitura fomenta o futebol amador

O esporte em Nova Lima está 
em franca expansão. Prova disso é 
o grande número de modalidades 
oferecidas, competições disputadas 
e eventos realizados na cidade. 
No último dia 23, a Prefeitura 
organizou uma série de ações como 
os festivais de vôlei e natação na 
quadra poliesportiva do Jardim das 
Américas (BNH) e na piscina do 
Ginásio Municipal (antigo ginásio 
do Villa Nova), respectivamente. 
No Poliesportivo do José de 
Almeida, a atração ficou por conta 
do campeonato de Basquete 3x3, 
modalidade que será olímpica já nos 
Jogos de 2020 em Tóquio, no Japão. 
Confira os principais momentos:

Competição de basquete e festivais de vôlei e natação reuniram esportistas

eventos esPortivos aGitam o municíPio
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CULTURA

Governo resGata 
ceacom - cultura nos bairros

PreFeitura entreGa bolsa de estudos 
Para aProximadamente 700 nova-limenses

Em parceria com associações de bairro, 
o Governo Municipal resgata o Centro de 
Atividades Comunitárias (Ceacom) – Cultura. 
Ainda neste mês, o projeto estará presente 
em 11 bairros para todas as idades: Bela 
Fama, Cruzeiro, Galo, Honório Bicalho, José 
de Almeida, Matadouro, Retiro, Santa Rita 
e Vila Operária, além do Jardim Canadá 
e Cabeceiras, onde a Prefeitura já oferece 
atividades culturais para as comunidades. 
As inscrições podem ser feitas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Cada espaço contará com oficinas de arte-
educação para realizar diversas atividades 
culturais gratuitas. A variedade visa atender 
às demandas da comunidade, com públicos 
divididos por faixa etária.

O Ceacom - Cultura contemplará as áreas 
de arte, artesanato, criatividade, dança, 
desenho, música e teatro, além de palestras 
para desenvolvimento artístico e intelectual do 
público. Os materiais necessários nas oficinas 
serão de responsabilidade do participante.

A Escola de Bailados de Nova Lima 
retoma suas atividades com a manutenção 
de quase 700 alunos que aprendem 
gratuitamente o universo da dança e suas 
vertentes durante todo o ano. No último 
dia 24, o Teatro Municipal ficou cheio com 
a presença dos participantes e dos seus 
familiares para receberem da Prefeitura as 
bolsas de estudo. 

O evento foi marcado também por 
várias apresentações especiais dos 
bolsistas que integram o corpo de baile da 
escola e dos bailarinos José Antônio Ramos 
(ex-solista de Cuba e atual professor da 

Escola de Bailados) e Ruth Vesperman (ex-
primeira bailarina da Companhia de Dança 
Sesiminas e premiada internacionalmente), 
com a coreografia inédita “Duas Faces do 
Lago”, uma reescrita do ballet “O lago dos 
Cisnes”.

A Escola de Bailados de Nova Lima foi 
criada em 1999 com o objetivo de promover 
a arte da dança e dar a oportunidade a 
crianças, jovens, adultos e pessoas idosas 
de vivenciarem a expressão artístico-
cultural e também se profissionalizarem. 
Dança de salão, ballet clássico, jazz e street 
dance são oferecidas atualmente.

Projeto volta a oferecer ainda neste mês oficinas gratuitas nas áreas de arte, 
artesanato, criatividade, dança, desenho, música e teatro

escola de bailados atende gratuitamente crianças, jovens, adultos e pessoas idosas

Nova-limenses terão a oportunidade de desenvolver e aprimorar 
talentos e habilidades por meio de oficinas e treinamentos em 
diferentes segmentos culturais

Escola de Bailados tem feito história em Nova Lima

A Escola de Bailados está em novo endereço: Rua São Sebastião, 99 • Cascalho

confira oS locaiS 
de inScrição:

Em apenas um semestre, minha filha já 
participou de apresentações para o público e 
vem tendo um grande desenvolvimento. Essa 
bolsa de estudo ajuda demais. É uma grande 
oportunidade e uma economia para a família”

Estamos muito satisfeitas 
com essa iniciativa. Minha 
filha foi aprovada na seleção 
deste ano e está fazendo 
ballet. Ela está achando ótimo 
e era um desejo dela”

maria Aparecida da silva miranda, 
mãe da bailarina Maria Luisa 
Miranda da Silva

Aline de Jesus Viana silva, 
mãe da bailarina Lavínia 
Emanuele Viana Silva

• bela fama: Rua José de Oliveira, 
959

• cruzeiro: Rua Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, 14

• galo: rua Galo novo, 500

• honório bicalho: Rua Natalício de 
Jesus casalarde, 358

• José de almeida: Rua Luiza 
lucinda, 195

• matadouro: Rua Rio de Janeiro 
(Sede da associação do bairro)

• retiro: Rua Padre Américo Coelho 
(casa de nazaré)

• Santa rita: Rua Antônio de Paula, 
817

• Vila operária: Rua José Liberato 
rodrigues, 200

maiS informaçõeS: 
(31) 3541-9635
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