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NovA EsCoLA  
DE MACACos AtENDERá 

320 EstuDANtEs
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Construção da 
nova esCola 
de MaCaCos é 

iniCiada
O novo prédio da Escola Municipal 

Rubem Costa Lima, em São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos), já começou a 
se tornar realidade. No dia 1º de agosto, 
participamos da solenidade de lançamento 
da pedra fundamental da unidade, que 
está em construção e terá capacidade 
para atender 320 estudantes da educação 
infantil ao ensino fundamental, na faixa 
etária de até 11 anos.

Com três pavimentos e estrutura 
ecologicamente correta, que contará com 
energia solar e aproveitamento de água 
de chuva, as instalações vão oferecer 
todas as condições de acessibilidade para 
a comunidade escolar. Além disso, terão 
12 salas de aula, biblioteca, sala multiuso 
com brinquedoteca, refeitório, banheiros, 
dois pátios descobertos e um ginásio 
com quadra poliesportiva coberta para 
a prática de atividades esportivas e de 
lazer. O projeto prevê uma ocupação de 
cerca de 6.000 m2 do terreno cedido pela 
Prefeitura.

habItaçãOEDItORIaL

a obra, que inicialmente seria 
construída pela administração Municipal 
com recursos próprios, foi viabilizada por 
meio da parceria que firmamos com a Vale, 
como forma de compensação de parte dos 
impactos e transtornos causados pela 
mineradora à comunidade local. 

É importante ressaltarmos que a Vale 
sempre esteve alinhada e preocupada em 
resolver os problemas da comunidade. 
No caso da nova escola, não tivemos 
qualquer dificuldade para isso. Nossa 
expectativa é de que os trabalhos sejam 
concluídos no começo de 2020, para que 
estudantes e servidores possam usufruir 
das instalações definitivas logo no início 
do próximo ano letivo.

vItoR PENIDo,
PREFEItO

Nossa expectativa é de 
que os trabalhos sejam 
coNcluídos No começo de 
2020, para que estudaNtes 
e servidores possam 
usufruir das iNstalações 
defiNitivas logo No iNício 
do próximo aNo letivo

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 regis-
trar 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, e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br 
ou pelo novo sistema da Ouvidoria On-line 
tag.pnl.mg.gov.br

Criar unidades imobiliárias compatíveis com 
o ordenamento territorial urbano da cidade e 
constituir sobre elas direitos reais em favor dos 
seus proprietários. Em outras palavras: permitir 
o acesso à população de baixa renda a lotes 
urbanizados com dignidade, uma das principais 
demandas atuais.

Com esse compromisso, a Prefeitura 
encaminhou, para a apreciação da Câmara 
Municipal, o projeto de lei que trata da urbanização 
de interesse social e regularização fundiária em 
Nova Lima. A proposta, que estabelecerá normas 

gerais e procedimentos aplicáveis à produção 
de parcelamentos, é bem completa e abrange 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais destinadas à criação de núcleos urbanos 
formais.

Ainda de acordo com o projeto, poderá 
o Executivo Municipal criar o Programa de 
Autoconstrução Assistida com recursos do Fundo 
de Habitação de Interesse Social, destinados às 
famílias beneficiárias para a construção, reforma 
ou ampliação de suas moradias. O projeto 
depende de aprovação do poder legislativo.

PreFeitura trabalha Pela  
urbanização de interesse soCial  

e regularização Fundiária  
projeto apresentado aos vereadores visa ampliar o acesso formal da 

população de baixa renda à terra urbanizada em Nova lima
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Governo quer garantir aos nova-limenses o direito à terra urbana, moradia,  

infraestrutura e ao saneamento ambiental

se aprovada, lei vai 
preveNir e desestimular 
a formação de Novos  
Núcleos urbaNos 
iNformais e o 
parcelameNto 
claNdestiNo e irregular 
do território muNicipal
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DESENVOLVIMENtO SOCIaL

Está disponível no site oficial do 
município, novalima.mg.gov.br, 
o resultado parcial das solicitações 
de Passe Estudantil para o segundo 
semestre letivo de 2019. Dos 151 
cadastros realizados, 121 foram 
deferidos. O número de pedidos 
indeferidos refere-se a solicitações 
fora dos critérios previstos pela 
legislação. Têm direito ao benefício 
pessoas que possuem renda per 
capita menor ou igual a meio salário 

mínimo, residentes em Nova Lima 
há pelo menos um ano, para os 
moradores da região noroeste, e há 
no mínimo dois anos, para quem vive 
nas demais regiões; também é preciso 
morar a mais de dois quilômetros da 
instituição de ensino.

O programa busca oportunizar 
o aumento da escolaridade e da 
capacitação profissional da população, 
contribuindo para a emancipação 
das famílias. Os cartões estarão 

disponíveis a partir do dia 14 de 
agosto. Para retirá-los, os estudantes 
devem procurar a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, localizada 
na Rua Chalmers, 91, 4º andar, no 
Centro, das 8h30 às 12h e das 13h 
às 17h, ou na Rua Kenon, 95, Jardim 
Canadá, das 8h às 12h e das 13h 
às 16h, para moradores da região 
noroeste.

A fim de alcançar melhor 
êxito na Conferência Municipal de 
Assistência Social, foram realizadas 
as pré-conferências, estágios pre-
paratórios capazes de ampliar e 
intensificar o debate em nível local, 
gerando mais qualidade para as 
propostas. Os encontros ocorreram 
de forma regionalizada, ao longo de 
julho e início de agosto. Os eventos 
foram segmentados por público, 
considerando usuários, trabalhadores, 
entidades e representantes da gestão.

Com o tema “Assistência Social direito do povo 
com financiamento público e participação social”, 
será realizada, no dia 31 de agosto, a VIII Conferência 
Municipal da Assistência Social de Nova Lima. 
O evento ocorre a cada dois anos para assegurar 
o debate e a avaliação da Política de Assistência 
Social, em âmbito municipal, além de propor novas 
diretrizes que deverão consolidar e ampliar direitos 
socioassistenciais dos usuários.

A conferência municipal é deliberativa e 
representa um espaço amplo e democrático de 
discussão e articulação coletiva em torno de 
propostas e estratégias inovadoras capazes de 
combater a desigualdade e promover justiça social. 
A iniciativa é da Prefeitura e do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

governo MuniCiPal divulga lista  
de beneFiCiários do Passe estudantil

concessão ultrapassa 80% dos cadastros realizados e atende  
aos critérios previstos pela legislação

Pré-ConFerênCias da assistênCia soCial  
elegeM Prioridades Para os avanços

de forma segmentada, três eventos reuniram usuários, trabalhadores, entidades e representantes  
da gestão para debater sobre desafios e conquistas do setor
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Mais informações: (31) 3542-5905

conferência será no Próximo dia 31

benefício garante transporte para unidade de ensino a estudantes de baixa renda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
em caso de dúvidas sobre 
os seus direitos, Procure: 
rua benedito valadares, 69 

1º andar, sala 4 
nova lima shoPPinG - bonfim

(31) 3541-2999/ 3541-1708

ligações de 
telemarketing:

saiba como  
evitá-las

O consumidor não é mais 
obrigado a receber ligações 
de telemarketing. Por deter-
minação da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
– Anatel, várias empresas 
tiveram que implementar 
uma lista nacional e única 
de consumidores que não de-
sejam receber chamadas de 
telemarketing com ofertas de 
serviços.

A lista nacional deno-
minada “não perturbe” 
permite, de forma fácil e 
gratuita, evitar promoção 
de vendas e serviços por 
meio de contato telefônico 
provenientes exclusivamente 
das prestadoras de serviços 
de telecomunicações (telefone 
móvel, telefone fixo, TV por 
assinatura e internet). Para 
se cadastrar é simples: basta 
acessar o site naopertube.
com.br e efetuar seu 
cadastro.

diCas do
ProCon
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Aprender brincando, essa é a proposta do Ecotrilhas, 
um jogo de tabuleiro gigante, no qual os jogadores são as 
peças que levarão a uma incrível descoberta sobre as sub-
bacias hidrográficas, os monumentos naturais e turísticos, 
parques, e prédios públicos importantes de Nova Lima.

Na tarde do dia 5 de agosto, alunos da Escola 
Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves puderam participar 
da brincadeira. Eles foram a turma estreante do projeto 
que será levado a todas as unidades escolares da rede 

pública, começando pelas turmas do projeto Escola em 
Tempo Integral, nos meses de agosto e setembro; e que 
também está disponível para as instituições da rede 
particular que tiverem interesse.

O jogo foi elaborado pelo setor de educação ambiental 
da Prefeitura, e a ideia é levar conhecimento e sensibilizar 
crianças e adolescentes sobre a importância da proteção 
do patrimônio público e da valorização dos bens imateriais 
da cidade.

MEIO aMbIENtE
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nova liMa no tabuleiro
jogo fortalece conhecimentos dos alunos das escolas nova-limenses sobre  

aspectos naturais e culturais da cidade

CaMinhando e aPrendendo

Jogar o Ecotrilhas na escola é 
muito divertido. a gente aprende 
junto! tem um tanto de coisas 
que eu não sabia e descobri 
com o jogo, como o dia da água, 
da árvore e até sobre a queca. 
Conhecendo melhor sobre a 
cidade e o meio ambiente, a gente 
poderá preservar e cuidar da 
forma correta”

Giovana Marques,
aluna do 5º ano da Escola Municipal 
Dalva Cifuentes Gonçalves

alunos da Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves foram os primeiros a receber o jogo Ecotrilhas

No primeiro dia do mês de agosto, 
o projeto Caminhando e Aprendendo 
atendeu cerca de 60 alunos do 5º 
ano do Colégio Liceu Santa Maria, 
que fizeram uma caminhada pela 
Banqueta do Rego Grande até o 
Centro de Educação Ambiental (CEA). 
Durante o passeio, eles puderam 
aprender sobre biomas, geologia e 
cultura de Nova Lima. Ao chegar ao 
CEA, os estudantes participaram de 
atividades sobre plantio, utilização 
de plantas comestíveis não 
convencionais e cultivo de plantas 
frutíferas. A atividade foi encerrada 
com um saboroso piquenique.
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Projeto atendeu cerca de 60 alunos do Colégio Liceu Santa Maria



5
10 de agosto de 2019 • ano 4 • nº 63

Todas as pessoas possuem o direito 
de escolher se terão ou não filhos, e 
é papel do Estado oferecer acesso a 
recursos informativos, educacionais, 
técnicos e científicos que garantam 
a prática do planejamento familiar. 
Ciente disso, a Prefeitura disponibiliza 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) atendimentos individuais e 
em grupos para mulheres, homens 
e casais. No último levantamento 
feito em junho, 185 pessoas eram 
acompanhadas nas UBSs com relação 
às ações de planejamento familiar.

Para as pessoas que desejam 
engravidar, as UBSs fornecem orien-
tações no campo da sexualidade e do 
correto reconhecimento do período 
fértil, bem como das alternativas de 
atendimentos existentes tanto na 

pré-concepção quanto na atenção ao 
pré-natal e pós-parto.

Decisão consciente
Já para as pessoas que não 

desejam a gravidez, profissionais 
capacitados orientam quanto aos 
métodos anticoncepcionais, suas 
indicações, contraindicações e im-
plicações de uso, garantindo o 
direito à livre escolha, bem como à 
assistência necessária ao seu uso.

Para assegurar uma decisão cons-
ciente, quem optar por um método 
definitivo (laqueadura tubária ou 
vasectomia) é acompanhado por uma 
equipe multiprofissional, composta 
por enfermeiro, psicólogo, assistente 
social e ginecologista ou urologista, 
além de agente comunitário de saúde.

SaúDE

Métodos  
antiConCePCionais 

disPoníveis  
no MuniCíPio:

PreFeitura oFereCe ações de PlanejaMento FaMiliar
serviço visa garantir o direito à maternidade e paternidade responsáveis 

e livre escolha de indivíduos e casais

a orientação tem sido muito boa. 
Os encontros são bem organizados 
e os profissionais, muito 
esclarecidos. Minhas dúvidas estão 
sendo sanadas. O planejamento 
familiar é o mais importante”

Flávio Costa,
morador do Jardim Canadá

•	 Métodos	comportamentais		
ou	naturais	

•	 Preservativo
•	 Dispositivo	Intrauterino	–	DIU
•	 Anticoncepcional	oral	e	

injetável
•	 Contracepção	de	emergência	

(nas	UBS,	após	prescrição	
médica)

•	 Laqueadura	de	trompas	e	
vasectomia

Em atendimentos individuais ou em grupos, profissionais da saúde orientam sobre acesso 
aos métodos contraceptivos e conceptivos

vaCinação antirrábiCa

por meio de parceria, a prefeitura e 
o hospital Nossa seNhora de lourdes 
realizam a iNserção de diu No pós-parto ou 
pós-aborto, eNtre dez miNutos e 48 horas

Devido ao desabastecimento da vacina antirrábica 
para cães e gatos, por parte do ministério da saúde, 
que não disponibilizou a quantidade suficiente de 
doses, a Campanha de Vacinação Antirrábica em 
nova lima não será realizada em 2019. com estoque 
limitado de apenas 1.000 doses, foram contempladas 
áreas do município com maior vulnerabilidade, como 

Pasárgada, Jardim de Petrópolis, Macacos, Capela 
velha, Pau de hangar e rio de Peixe.

vale resaltar que o governo municipal tentou 
realizar a compra de 12 mil doses da vacina para 
viabilizar a realização da campanha, mas não 
havia disponível nos estoques das empresas.
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Morar ou estar em um ambiente 
cercado por árvores ou plantas é 
sabido que pode proporcionar bem-
estar, por dois motivos: contém o calor 
e proporciona um ambiente mais 
agradável. Agora, Nova Lima está 
recebendo o serviço de paisagismo 
urbano com o plantio de espécies 
nativas da flora brasileira, típicas 
da região, que se adaptam melhor 
ao nosso clima. O trabalho inclui 
plantar, irrigar, adubar e podar, além 
de manutenção periódica e replantio.

As espécies nativas geram 
economia no consumo de água, pois 
não é preciso jogar todos os dias; as 
plantas se adaptam ao clima e pode-
se aguar apenas em dias alternados 
e, em dias de chuva, não é necessário. 
Outro benefício é que proporcionam 
melhora no microclima do local, o 
que favorece a ocupação dos espaços, 
dando uma contribuição ecológica.

ObRaS E MaNUtENçãO

Praça do acadêmico (próximo à avenida José bernardo de barros), no Cascalho

Praça da bíblia, no Centroavenida benedito alves Nazareth, próximo ao Paulo Gaetani

Praça Rio tietê, no bela Fama Rotatória do bairro Chácara bom Retiro

Praças e esPaços PúbliCos são  
revitalizados CoM PaisagisMo 

ambientes externos amplos são ideais para mesclar plantas ornamentais e frutíferas 
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Neste mês, está prevista a realização do 
serviço de capiNa Nas localidades: alameda 
carlos drummoNd de aNdrade; bairros olaria, 
cristais, chácara dos cristais, alvorada, vila 
são luiz, cascalho, vila da serra e ceNtro

CAPINA
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Diariamente chegam pedidos 
da população para a Prefeitura 
desentupir redes de esgoto. Só no 
primeiro semestre de 2019, mais de 
416 desobstruções foram realizadas 
pelo Governo Municipal. O lixo é a 
principal causa de entupimentos 
e obstruções nas redes de esgoto 

sanitário, caixas de passagens, poços 
de visita e galerias. 

Os transtornos com redes 
estouradas podiam ser evitados se 
não fosse o mau hábito das pessoas, 
que jogam bitucas de cigarros, pelo de 
animais, fios de cabelos, brinquedos, 
fio dental, plástico, haste flexível 

com pontas de algodão, fraldas, 
absorventes, gordura e outros detritos 
dentro do vaso.

O descarte de óleos de frituras 
também causa obstrução na rede; e 
Nova Lima já possui vários pontos de 
coleta da substância.

ObRaS E MaNUtENçãO

Serviços são executados diariamente

Mais de 400 desobstruções eM redes  
de esgoto realizadas eM seis Meses 

principal causa de entupimentos é o descarte de lixo e objetos no vaso sanitário ou na extensão da rede
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serviços executados de 
janeiro a julho 2019

Para informações 
sobre os Pontos  

de coleta de óleo,  
ligue: (31) 3541-4918 / 

3547-5199

•	 416 desobstruções nas redes do 
sistema de esgotamento sanitário 
e drenagem urbana com uso do 
equipamento de hidrojateamento 
(canal Jet)

•	 400 vistorias para serviços 
solicitados pela população

•	 150 manutenções nas redes do 
sistema de esgotamento sanitário 
e drenagem urbana do município

•	 72 manutenções hidrossanitárias 
em prédios públicos

•	 40 ligações domiciliares de 
esgotamento sanitário

mais informações: (31) 3541-4408
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Vestidos em tons de verde, as 
cores do novo uniforme da rede 
municipal, eles chegam bem cedo. 
A rotina nas creches da Prefeitura 
começa às 7h. Bebês e crianças 
pequenas são recebidos com um 
nutritivo café da manhã, que 
respeita os hábitos alimentares 
de cada aluno e as recomendações 
médicas. Cinco refeições diárias 
compõem um cardápio rico, 
cuidadosamente preparado por 

uma equipe de nutricionistas 
e serventes para garantir a 
segurança alimentar dos alunos. 
Cada turma, de até 16 crianças, 
conta com um professor regente, 
de nível superior, e um estagiário, 
estudante dos cursos de pedagogia, 
psicopedagogia, normal superior 
ou magistério. 

Além dos cuidados quanto 
às necessidades básicas como 
alimentação, troca de fraldas, 

banhos e sono, os alunos recebem 
um acompanhamento didático 
com base na proposta pedagógica 
da rede municipal. Nesse sentido, 
são estimuladas ao convívio 
social, à autonomia e motivadas 
quanto ao desenvolvimento da 
linguagem oral, áreas sensório-
motoras e cognitivas. Para tanto, 
as instituições contam com 
brinquedos, recursos e materiais 
didáticos adequados.

Cerca de 300 profissionais da rede 
municipal de ensino participaram, 
no dia 3 de agosto, do VI Curso de 
Formação de Serventes e Auxiliares 
de Serviços Gerais, realizado no 
Teatro Municipal Manoel Franzen 
de Lima. A iniciativa visa capacitar 
serventes, auxiliares de serviços 
gerais e zeladores, trazendo temas 
pertinentes para o cotidiano de 
trabalho e para a valorização 
dessas equipes, que exercem função 
fundamental na rotina das escolas. A 
programação abordou temas ligados 
ao gerenciamento de conflitos no 

local de trabalho, o papel da servente 
escolar, o poder da autoestima e a 
alimentação especial enquanto direito 
do aluno.

Formações como essa ocorrem 
anualmente sempre com temáticas 
pertinentes ao processo de trabalho. 
Além delas, todos os meses, 
acontecem os Pitacos de Qualidade, 
momentos de capacitação interna 
quando são tratados conteúdos 
técnicos, ligados ao manual de 
boas práticas de fabricação da rede 
municipal, para garantir a segurança 
alimentar e nutricional dos alunos.

CreChes aPresentaM exCelênCia na eduCação  
e nos Cuidados Para Mais de 1.400 Crianças
alunos de 4 meses a 3 anos recebem atenção especial com alimentação balanceada, infraestrutura  

qualificada e professores capacitados; 77% são atendidos em tempo integral

PreFeitura ProMove ForMação de Mais de 300  
ProFissionais na área de segurança aliMentar  

e nutriCional
formação permanente de serventes, zeladores e auxiliares de serviços gerais garante  

mais qualidade na rotina da rede municipal de ensino

EDUCaçãO

Coloquei meu filho na creche 
aos 4 meses. a princípio, estava 
receoso para trazê-lo, mas, como 
a educação aqui de Nova Lima 
é muito boa, minha esposa e 
eu acabamos convencidos. Foi 
a melhor coisa que fizemos, 
porque podemos trabalhar 
despreocupados, sabendo que 
ele está muito bem cuidado. Ele 
sempre foi muito esperto, mas 
aqui na creche se desenvolveu 
ainda mais”

Caleb Fernando dos santos,
pai de benjamim Silva Santos, de 10 
meses, aluno da CEI Nize Conceição 
Silva Ribeiro

Nos Centros de Educação Infantil, crianças de 4 meses a 3 anos contam com 
uma rotina de cuidados e acompanhamento pedagógico qualificado para o seu 

desenvolvimento saudável

Servidores participaram de capacitações e palestras sobre autoestima  
e a importância do seu papel na rotina das escolas

Nova Lima possui  
sete centros de 
educação infantil, 
além de duas escolas 
que também atendem a 
essa faixa etária.

Dos mais de 1.400 
alunos matriculados 
nas creches, 77% 
estudam em período 
integral e somente  
23% no parcial.
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No dia 1º de agosto, foi realizada 
a solenidade de colocação da 
pedra fundamental que dá início à 
construção da nova escola municipal 
de São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos). O edifício terá três 
pavimentos que abrigarão uma 
unidade para creche e pré-escola e 
outra para o ensino fundamental. 
Serão erguidas 12 salas de aula, 
biblioteca, sala multiuso com 
brinquedoteca, refeitório, banheiros, 
dois pátios descobertos e um ginásio 
com quadra poliesportiva coberta. 
A obra será viabilizada por meio 
de parceria entre o poder público 
municipal e a mineradora Vale e 
atenderá 320 estudantes da educação 
infantil ao ensino fundamental, na 
faixa etária de 1 até 11 anos de idade.

O endereço da nova sede da 
Escola Municipal Rubem Costa Lima 
será a Alameda dos Mendes, nº30, 
Capela Velha (São Sebastião das 
Águas Claras).

O projeto prevê uma ocupação de 
cerca de 6.000 m2 do terreno cedido 
pela Prefeitura. Os custos da obra 
serão a cargo da Vale. Desde o dia 10 
de maio, a unidade tem funcionado 
em uma instalação provisória, 
também providenciada pela empresa, 
após a identificação de risco de nível 
três do rompimento de barragem. A 
previsão de entrega da obra é para 
janeiro de 2020.

Cabe destacar que a Prefeitura 
já havia planejado e anunciado a 
construção de uma nova escola, 
inclusive tinha os recursos 
necessários para a obra, mas, diante 
do acontecido, a Vale assumiu esse 
compromisso.

EDUCaçãO

novo Prédio da esCola MuniCiPal de MaCaCos 
atenderá 320 estudantes 

construída em parceria com a vale, edificação contará com energia solar e aproveitamento de água da chuva

Quero agradecer aos servidores 
municipais que fazem de Nova 
Lima referência em matéria 
de educação e dizer que a 
Vale sempre esteve alinhada 
e preocupada em resolver os 
problemas da comunidade. No 
caso da nova escola, não tivemos 
dificuldade nenhuma para isso”

Primeiramente, pedimos 
desculpas à comunidade por 
todos os transtornos causados. 
Essa nova escola é uma solução 
mais definitiva para atender 
às demandas da população, 
o símbolo de uma etapa de 
compensação com a comunidade. 
Nosso compromisso é entregá-la 
no início de 2020”vitor Penido,

Prefeito Luís Henrique Medeiros,
gerente executivo da diretoria de 
Reparação e Desenvolvimento da Vale

Nova sede da Escola Municipal Rubem Costa Lima ocupará 6.000 m2 de área construída

Solenidade que apresentou o projeto da nova escola foi realizada no dia 1o de agosto

nova escola  
de macacos:

• Capacidade para 320 
estudantes

•	 6.000 m² de terreno

•	 3 pavimentos

•	 12 salas de aula

•	 2 pátios descobertos

• Biblioteca

• Sala multiuso com 
brinquedoteca

• refeitório

• Banheiros

• Ginásio com quadra 
poliesportiva coberta
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PreFeitura e sabra ProMoveM Curso de 
MusiCalização inFantil Para 280 Crianças

apresentação da orquestra sinfônica de betim comemorou a iniciativa que pretende  
ampliar a cultura musical em Nova lima

arraial de nova liMa levou Cultura  
e diversão a Mais de 30 Mil Pessoas

programação da festividade, realizada em três dias, contou com inúmeras atrações

Tempo InTegral
A musicalização infantil repre-

senta uma potente ferramenta para 
o desenvolvimento de habilidades 

No dia 8 de agosto, o Teatro 
Municipal Manoel Franzen de Lima 
recebeu a Orquestra Sinfônica de 
Betim, em belíssima apresentação 
gratuita que teve como pano de 
fundo uma motivação muito especial: 
o show celebrou uma importante 
parceria entre a Prefeitura e a So-
ciedade Artística Brasileira (Sabra), 
que beneficiará 280 crianças, por 
meio de aulas de musicalização 
infantil. 

O projeto, aprovado pela Lei 
Rouanet e financiado pelas empresas 
Unimed e Vallourec, terá um novo 
formato proposto para a Escola 
Municipal de Música José Acácio de 
Assis Costa, conhecida como Zé Fuzil, 
no qual há um forte empenho quanto 
ao incentivo da formação musical de 
crianças no intuito do fortalecimento 
dessa arte em Nova Lima. O curso 
busca introduzir a prática musical em 
diversas dimensões, desde o estudo 
de diferentes instrumentos musicais, 
canto, formação de plateia, dentre 
outros aspectos. 

Nos dias 26, 27 e 28, a Prefeitura 
realizou o tradicional Arraial de Nova 
Lima, em parceria com o grupo de 
quadrilha Arraial Pé Roxo, no Espaço 
Cultural, com shows, apresentações de 

dança de 16 grupos de quadrilhas da 
região, aulão de forró e barraquinhas 
de comidas típicas. 

O evento foi prestigiado por 
pessoas de todas as idades. Um dos 

pontos altos foi a realização de um 
Festival Intermunicipal de Quadrilhas, 
um verdadeiro espetáculo da cultura 
mineira, que concedeu o prêmio 
máximo ao grupo Nova Geração, o 

2º lugar ao Luar do Sertão e o 3º ao 
Renascer Junino. A banda de forró 
Chama Chuva fechou a festa e fez o 
público levantar poeira.

CULtURa / EDUCaçãO

CULtURa

Concerto foi realizado no teatro Municipal

apresentações dos grupos de quadrilha proporcionaram 
verdadeiros espetáculos durante o evento

Shows de forró e música sertaneja agitaram o público 
que lotou o Espaço Cultural

Festival mantém tradições da cidade que passam  
de geração em geração

cognitivas que auxiliam desde a 
memória, criatividade, motricidade 
e concentração, até ao ampliar a 
bagagem cultural e artística dos 
participantes. Além das turmas 

abertas à comunidade, voltadas 
a crianças de 7 e 8 anos, foram 
destinadas 100 vagas para  alunos 
da rede municipal de ensino, na faixa 
etária dos 9 e 10 anos, matriculados 

no programa Escola em Tempo 
Integral. As aulas acontecerão no 
espaço complementar da Escola 
Municipal de Música, localizada na 
avenida rio branco, 251, centro.

Entrei para a musicalização junto 
com minha irmã mais nova. 
achamos a primeira aula  muito 
legal! Ela gostou de tocar o tambor 
e eu, de conhecer um instrumento 
que eu nunca tinha visto. Ele tem 
tipo um sininho da vaca e um som 
muito bonito! Um dia vamos poder 
tocar juntas para a nossa família, 
quando a gente aprender mais”

a nova metodologia que propusemos 
tem alguns diferenciais dos cursos 
normais de musicalização infantil. 
além dos resultados para os alunos 
que derem continuidade, com foco 
na constituição de uma orquestra 
sinfônica em Nova Lima, buscamos 
deixar um legado também para os que 
saírem”

Alícia Machado Marchezine,
8 anos, e sua irmã Lorena Machado 
Marchezine, de 7 anos, alunas do 
projeto

Maestro Márcio Miranda Pontes,
diretor da Sabra
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Cidade investe Mais de r$ 300 Mil  
eM Projetos Culturais de diversas áreas

poder executivo apoiará 12 propostas de entidades e organizações da sociedade civil 

A Prefeitura repassará cerca de  
R$ 300 mil em subvenções para 12 entidades 
e Organizações da Sociedade Civil que 
difundem a cultura no município. Neste ano, 
serão contemplados seis eixos temáticos: 
música, artesanato, artes cênicas, folclore e 
cultura popular, recuperação do patrimônio 
cultural e literatura. 

As organizações sociais devem 
participar do edital de chamamento pú-
blico já disponibilizado no novalima.
mg.gov.br. O prazo vai até o dia 26 de 
agosto. Os trabalhos devem estar voltados 
para a execução de serviços, programas e 
projetos ou equivalentes na área cultural, 
com duração determinada e abrangência no 
âmbito do município.

As diretrizes seguirão o Sistema 
Municipal de Cultura mediante a 
transferência de recursos financeiros, em 
conformidade com as leis 13.019/2014, que 
trata das parcerias entre a Administração 
Pública e as organizações da sociedade civil, 
2.405/2013, que dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Cultura, e 2.622/2017, que 
autoriza a concessão de subvenção para 
Organizações da Sociedade Civil que 
se destinem a executar projetos dessa 
natureza.

CULtURa

Investimento impulsiona diferentes áreas de cultura no município
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DESENVOLVIMENtO, tRabaLhO E RENDa / ObRaS

região do josé de alMeida terá  
Padaria CoMunitária

prefeitura realiza adaptação do espaço físico da associação comunitária para receber o projeto

A Associação Comunitária do José 
de Almeida está implantando o projeto 
Pão de Malte, que foi idealizado pelo 
Sistema Fiemg, em parceria com o 
Sindicato das Indústrias de Cerveja 
e Bebidas em Geral do Estado de 
Minas (Sindbebidas) e com o apoio 
da Prefeitura. A expectativa do 
projeto é gerar emprego e prevê, 

ainda, a realização de cursos de 
capacitação para os nova-limenses, 
o que justifica o apoio do Governo 
Municipal, que mantém a política de 
empregabilidade no município, com 
qualificação, intermediação de mão 
de obra e geração de renda.

O projeto, que foi aprovado em 
edital de uma empresa mineradora 

da cidade entre mais de 20 inscritos, 
consiste em um empreendimento 
social do ramo da panificação 
que contribuirá para a geração de 
empregos para os nova-limenses. 
A padaria usará como insumo o 
bagaço do malte de cevada, resíduo 
descartado do processo produtivo 
das cervejarias artesanais instaladas 

em Nova Lima e que será doado 
ao projeto. Ele funcionará em um 
espaço da sede da associação, cujo 
prédio pertence à Prefeitura, que está 
realizando manutenção e adequações 
de alvenaria e instalações elétrica e 
hidráulica.
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O projeto funcionará levando em 
conta três vertentes: produção, 
comercialização no varejo e 
atacado e espaço Padaria Escola, 
com a oferta de cursos para a 
comunidade e visita guiada para 
crianças”

Eric de Camargo,
presidente da associação Comunitária 
José de almeida

Prefeitura realiza adaptação do espaço físico 
da associação Comunitária José de almeida
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DESENVOLVIMENtO, tRabaLhO E RENDa

Como parte das ações em 
manter apoio ao associativismo e 
cooperativismo para a geração de 
trabalho e renda no município, a 
Prefeitura doou o lixo eletrônico 
que era recolhido no Centro de 
Recondicionamento de Computadores 
(CRC) – que deixou de funcionar em 
julho, após fim de convênio com o 
governo federal – para a Associação 
dos Catadores de Papel e Materiais 
Recicláveis de Nova Lima - Ascap, 

que passa a ser o novo ponto para o 
descarte de lixo eletrônico em Nova 
Lima.

Assim, esse material passará 
a agregar valor à entidade que 
gera trabalho e renda para os seus 
associados e, ao ser referência para 
o descarte desse tipo de lixo, poderá 
aumentar o volume de recicláveis 
recolhidos a serem convertidos em 
geração de renda. 

Para quem busca garantir uma 
colocação no mercado de trabalho 
é sempre bom procurar se aperfei- 
çoar profissionalmente. Oportuni-
dades são as palestras de orientação 
e reciclagem voltadas para porteiro, 
vigia e serviços gerais, que ocor-

rerão no dia 15 de agosto, na 
Associação Comunitária do Bairro 
Balneário Água Limpa, das 8h às 12h 
(serviços gerais) e das 13h às 17h 
(porteiro e vigia). As palestras são 
gratuitas e abertas à população em 
geral.

InscrIções: (31) 3542-5620 
ou diretamente na associação 
comunitária (Praça Osvaldo Cruz 
com Avenida dos Juízes, no Balneário 
Água Limpa)

O Crescer Legal, projeto que 
discute sobre como empreender 
com sucesso, seguindo a legislação 
municipal vigente, está com inscrições 
abertas até o dia 27 deste mês (basta 
confirmar presença no 3541-5181), 
para o workshop que reunirá poder 
público, Polícia Civil, concessionárias 

e despachantes para discutir soluções 
otimizadas de emplacamentos de 
veículos. O encontro será realizado 
no dia 28 de agosto, às 16h, na 
Sala Multiuso do Teatro Municipal 
(Praça Bernardino de Lima, s/no, 
Centro), e tem o objetivo de incentivar 
a população a emplacar os seus 

veículos em Nova Lima. Empresários, 
profissionais de contabilidade, 
proprietários de fábricas de placas 
de veículos em Nova Lima e a 
população em geral estão convidados 
a participar.

Sucata de computadores recolhida pela ascap

lixo eletrôniCo é oPortunidade  
de trabalho e renda Para a asCaP

sucata de computadores é mais uma fonte de faturamento para associação

aPerFeiçoaMento gratuito

Workshop: eMPlaCaMento de veíCulos
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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.  

somente Para Pessoas 
com deficiência

motorista de caminhão Pcd 
(cód.1801)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino médio 
completo, Carteira de Habilitação 
(categoria e), curso de movimentação 
Operacional de Produtos Perigosos 
(moPP) e experiência comprovada 
na função. atividades: exercer 
a função de motorista com 
disponibilidade para realizar viagens 
pela empresa. benefícios: vale-
refeição, vale-transporte e cesta 
básica. horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 16h, 
e sábado, das 7h às 11h. salário: 
r$ 1.685,12.

estagiário de arquitetura 
(cód. 1927)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ser estudante de 
arquitetura, ter conhecimentos nos 
programas Autocad e Skatchup. 
atividades: elaboração e correção 
de projetos, acompanhamento de 
processos, atualização de planilhas e 
cotações de materiais. benefícios: 
auxílio passagem ou combustível. 
horário de trabalho: 6 horas 
por dia. salário: bolsa-estágio de  
r$ 500,00.

Processo seletivo Para o 
suPermercado verdemar

data: 13 de agosto 
local: rua Kenon, 95 - Jardim 
Canadá

Levar Carteira de Trabalho, 
PIS, Carteira de Identidade, CPF 
e currículo atualizado. Serão 
distribuídas 50 senhas por turno, 
às 8h e às 13h. 

confira:

• auxiliar de serviços gerais  
• auxiliar logístico (separação) 
• barista  
• consultor de pizzaria (garçom) 
• fiscal de prevenção de perdas 
• operador de caixa 
• Padeiro 
• Peixeiro 
• repositor 
• salgadeiro 
• sushiman

os cadastros poderão ser feitos 
até 13 de agosto. caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

Para descartar materiais recicláveis, basta 
levar à sede da Ascap ou ligar para combinar 
um horário, que a associação busca no 
local: Rua Laudelino Vicente Silva, 35, Vila 
Industrial. Contatos: (31) 3542-0293 /  
99860-2396 (Léo)

vagas em
nova lima

O lixo eletrônico ajuda na geração 
de renda da associação, pois o 
valor agregado dele é muito bom”

Leonardo soares da Cunha,
presidente da ascap
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ESPORtE

Nova Lima encerrou sua 
participação nos Jogos Escolares 
de Minas Gerais com destaque. Na 
etapa estadual disputada entre 29 de 
julho e 3 de agosto, em Uberlândia, 
a estudante Dalimary Ramalho de 
Sousa, da Escola Estadual Maria 
Josefina Sales Wardi, foi campeã no 
judô categoria pesado – módulo I 

(estudantes-atletas de 12 a 14 anos, 
ou seja, nascidos em 2007, 2006 e 
2005). Com o título, ela representará 
Nova Lima nos Jogos Escolares da 
Juventude 2019, que serão disputados 
no mês de novembro, em Blumenau, 
Santa Catarina.

Além dessa conquista, o 
estudante Emanuel Souza Braga, 

da Escola Estadual João Felipe da 
Rocha (Polivalente), ficou em 3º lugar 
no judô categoria pesado – módulo 
II (com idade de 15 a 17 anos). O 
Colégio Santo Agostinho também fez 
bonito e alcançou o vice-campeonato 
no basquete feminino I e masculino I.

Estão abertas as inscrições para 
o Festival de Pipas de Nova Lima, que 
será realizado pela Prefeitura em 24 de 
agosto, às 9h, no Campo do Barra do Céu. 
Qualquer pessoa pode se inscrever, sendo 
que os menores de 12 anos deverão estar 
acompanhados dos pais ou responsáveis 
no evento.

Os interessados devem preencher, 
até as 18h  de 22 de agosto, o formulário 
disponibilizado no novalima.mg.gov.br. 
As inscrições também podem ser feitas 
até as 16h do dia 23, na Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, localizada 
na Rua Melo Viana, 174, Centro.

Um júri será formado para escolher 
as melhores pipas de acordo com os 
seguintes critérios: engenhosidade, 
manobra, tamanho, idade e destaques. Os 
vencedores serão premiados com troféus 
ou medalhas, conforme o regulamento, 
que também está disponível no site da 
Prefeitura.

nova-liMense brilha nos jogos  
esColares de Minas gerais

dalimary ramalho de sousa, da e.e. maria josefina sales Wardi,  
conquista o título no judô feminino módulo i

PartiCiPe do Festival de PiPas de nova liMa
evento será realizado no dia 24 de agosto, às 9h, no campo do barra do céu

Dalimary disputará os Jogos Escolares da Juventude 2019, no mês de novembro, em blumenau, Santa Catarina

Uso de cerol, linha metálica, linha chilena 
ou qualquer outro material cortante é 

terminantemente proibido
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Foi a minha primeira competição 
e não esperava ganhar o título. 
Fui com a intenção de fazer o meu 
melhor. Quando ganhei, fiquei 
muito emocionada e satisfeita 
de representar a Escola Estadual 
Maria Josefina Sales Wardi, Nova 
Lima e o projeto Espaço Social 
transformar, que é onde eu treino 
quatro vezes por semana. Minha 
expectativa é me sair bem nos 
Jogos Escolares da Juventude e, se 
Deus quiser, conquistar mais um 
título”

Dalimary Ramalho de sousa,
13 anos, judoca e estudante da Escola 
Estadual Maria Josefina Sales Wardi
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ESPORtE

tURISMO

O Governo Municipal realiza, nos próximos 
dias, a entrega das obras de revitalização de 
duas quadras poliesportivas: no dia 12, no 
Bairro Vila Madeira, e no dia 20, no Areião do 
Matadouro. Autoridades, lideranças comunitárias 
e moradores participam das solenidades.

Os espaços passaram por revitalização 
completa, com manutenção dos alambrados, 
revisão da parte elétrica, recuperação das traves 
e dos pisos da arquibancadas e pintura geral. 
Ambas as quadras receberam demarcações 
para as seguintes modalidades: futsal, vôlei, 
handebol e peteca. Além disso, a Prefeitura 
também realizou a reforma dos coretos situados 
ao lado das quadras e o paisagismo dos jardins 
no Vila Madeira.

A Administração Municipal realizará 
mais 15 revitalizações de quadras e ginásios 
poliesportivos da cidade ainda em 2019. 
Recentemente, dois bairros tiveram os serviços 
concluídos: Cruzeiro, em junho, e Matadouro, em 
julho.

A Prefeitura está com inscrições 
abertas para agências de receptivo, 
cooperativas de transporte, guias e 
outros profissionais com cadastro 
no Cadastur que desejam operar as 
rotas de visitações às cervejarias 
de Nova Lima. Trata-se do projeto 
Tour Cervejeiro, que visa fomentar 
a atividade turística e incrementar a 
cadeia produtiva da cidade.

Os interessados devem procurar 
o Setor de Turismo – localizado na 

Rua Antonino Fonseca júnior, 8, 
Centro – de 14 a 23 de agosto, das 
9h às 18h. Eles receberão a proposta 
criada pelo Governo Municipal para 
operacionalização.

Inicialmente, três rotas foram 
criadas, com saídas da Praça do 
Mineiro, no Centro; da Alameda Oscar 
Niemeyer, 1.465, no Vila da Serra; e 
da igreja de São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos).

PreFeitura revitaliza quadras PoliesPortivas  
no vila Madeira e areião do Matadouro
gestão trabalha para recuperar 19 espaços voltados à prática do esporte e lazer na cidade

insCrições abertas Para eMPresas  
interessadas no tour Cervejeiro

serviço de visitação às cervejarias é voltado para instituições de transporte turístico,  
agências de viagem, receptivos, hotéis ou pousadas que desejam operar as rotas

Espaços serão reabertos às comunidades do Vila Madeira e areião do Matadouro

Desenvolvida em parceria com empresas, atividade busca crescimento 
do setor turístico e valorização dos atrativos de Nova Lima
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EntrEga da Quadra 
PoliEsPortiva do vila MadEira

12/08/2019 (segunda-feira), às 18h, na 
Rua José Rodrigues Lopes, s/nº

EntrEga da Quadra 
PoliEsPortiva do arEião do 

Matadouro
20/08/2019 (terça-feira), às 19h, na 
Rua Areião do Matadouro, s/nº

Mais inforMações: (31) 3581-8423
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No dia 2 de agosto, o Governo 
Municipal iniciou o Harmoniza Nova 
Lima, o festival gastronômico que faz 
a combinação de tira-gostos e pratos 
com cervejas artesanais produzidas 
no município. A iniciativa possui 24 
restaurantes participantes e tem 

como parceiros o Chef Vinicius Curtts, 
Projeto Comer e A Janela Indiscreta. 

O objetivo do programa é 
fortalecer a gastronomia e incentivar 
o desenvolvimento turístico do 
município, além de valorizar a 
cadeia produtiva local da culinária 

e do polo cervejeiro artesanal da 
cidade, fomentando, assim, a relação 
de negócios entre cervejarias e 
estabelecimentos.

Os locais participantes estão 
divididos por polos turísticos de Nova 
Lima: Sede/Central, Honório Bicalho, 

São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos), Jardim Canadá/Vale do 
Sol, Alphaville e Vila da Serra. Uma 
ótima oportunidade para a população 
conhecer novos pratos e cervejas 
artesanais produzidas no município.

harMoniza Conta CoM 24 oPções de CoMbinação  
de Pratos e Cervejas artesanais

participe do festival gastronômico, que vai até 31 de agosto, nos sete polos turísticos da cidade

Festival oferece harmonização de pratos com cervejas artesanais

a ideia de juntar cerveja e comida 
tem tudo a ver, uma vez que a 
harmonização de pratos com 
boas bebidas completa toda 
uma gastronomia, que é uma 
experiência como um todo, por 
completo”

vinícius Justo Curtts,
chefe de cozinha
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