
de olho no 
futuro

Publicação da Prefeitura de nova lima • 31 de agosto de 2019 • ano 4 • nº 65

ACIdAde

nova lima faz o alerta contra o 
sarampo, cuja melhor forma de 
prevenção é a vacinação

Página | 5 |

teatro Municipal terá programação
especial em setembro, para celebrar 
76º aniversário

Página | 16 |

Prefeitura investe, por ano, mais 
de r$ 3 milhões, para garantir 
qualidade da merenda

Página | 3 |

Páginas | 10 e 11 |

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s

de olho no 
futuro

Governo Municipal investe no programa Acelera a fim de contribuir 
para o processo de tomada de decisões e fomentar a carreira 
profissional dos jovens nova-limenses

Gabriel Asafe, Tacyelen Caroline,
Arthur Vinícius e Yasmin Alves
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Qualificação 
e orientação 

Para os jovens
A fim de potencializar a cultura do 

trabalho na juventude, criamos mais uma 
ação voltada para o público com idade 
entre 14 e 29 anos. Trata-se do Acelera, 
um programa que abrange diversas 
áreas e foi idealizado para ampliar as 
oportunidades de qualificação profissional, 
com ênfase em comportamento, inovação 
e empreendedorismo, educação, trabalho 
e renda.

A iniciativa é resultado de uma 
parceria com o Governo do Estado de 
Minas Gerais, Sebrae, a Fiemg, startup 
Beduka e empresas privadas. As ações 
serão promovidas em espaços públicos 
municipais e poderão ser expandidas por 
meio de novas parcerias – sempre com o 
foco em autoconhecimento, descoberta de 
habilidades, empreendedorismo, orien-
tação vocacional, formação técnica e 
comportamental do jovem para o mercado 
de trabalho.

eduCAçãoedIToRIAL

Para acolhermos os participantes 
e darmos o apoio necessário para 
concretizarem seu plano de carreira, 
disponibilizaremos o espaço Acelera, 
a orientação profissional de carreira, 
incubadora de projetos e o Pré-enem. 
Também realizaremos um trabalho 
contínuo e gradual com lideranças que 
influenciem direta ou indiretamente 
o desenvolvimento econômico local e 
vamos oferecer um curso técnico em 
administração, com ênfase em gestão de 
negócios e empreendedorismo.

Temos a certeza de que a assertividade 
é fundamental para a escolha do caminho 
profissional a seguir após o ensino 
médio, sobretudo em uma época de tanta 
incerteza e insegurança. Com essa nova 
política pública, Nova Lima avança no 
compromisso de preparar os jovens para 
conquistarem seu espaço no mercado de 
trabalho.

VItor PenIdo,
PReFeITo

Com essa nova polítiCa 
públiCa, nova lima avança 
no Compromisso de 
preparar os jovens para 
Conquistarem seu espaço 
no merCado de trabalho

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

A Prefeitura investiu mais de R$ 1,6 milhão 
na construção da Escola Municipal, que atenderá 
cerca de 300 crianças no Bairro Água Limpa. 
Com uma área que terá 516 m2 de construção, 
a obra já apresenta 45% de conclusão e está na 
fase de colocação da laje de cobertura. 

O projeto possui três blocos, sendo: 
um pedagógico com seis salas de aula; 
um administrativo com biblioteca, sala de 
professores, sala da diretoria e dois sanitários; 
e outro bloco de serviços com cozinha, refeitório, 
sete sanitários e pátio coberto. 

escola MuniciPal Do Água liMPa 
jÁ teM 45% Da obra concluíDa  

unidade, que atenderá cerca de 300 alunos, será 
inaugurada no próximo ano letivo
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obra da escola do Bairro Água Limpa está em fase de colocação da laje de cobertura

Ilustração antecipa visão de como será a fachada da nova escola
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eduCAção

Por trás de refeições saborosas 
e nutritivas que encantam o paladar 
dos alunos, existe muito trabalho, 
pesquisa e empenho por parte de 
uma grande equipe. Nutricionistas 
e serventes da Prefeitura vivenciam 
um cotidiano de trabalho atento aos 
hábitos alimentares, à aceitação das 
preparações, às estações do ano, 
dentre outros aspectos responsáveis 
por garantir um cardápio escolar 
ideal para cada época. Mais de 

R$ 3 milhões são investidos, por ano, 
na merenda, sendo aproximadamente 
R$ 2 milhões da Prefeitura e cerca de 
R$ 1 milhão do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, do governo 
federal. Atualmente, são ofertadas 
19 mil refeições por dia, o que 
corresponde a 3,3 milhões por ano.

Todos os dias, as sobras que 
ficam nos pratos dos estudantes 
são pesadas; essa rotina auxilia a 
identificar quais preparações fazem 

mais sucesso e quais precisam 
ser alteradas. O cardápio também 
costuma mudar para incluir os 
vegetais da safra, que são mais 
ricos em vitaminas e sais minerais, 
têm menos agrotóxicos, além de 
apresentarem melhor preço para o 
poder público.

A alimentação balanceada e 
rica em nutrientes é fundamental 
para o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes na fase escolar. A 

ideia é contribuir para a formação 
de hábitos alimentares saudáveis. 
Nesse sentido, toda a equipe se 
envolve, tanto no que diz respeito 
às qualificações frequentes 
relacionadas à segurança alimentar, 
técnicas higiênico-sanitárias, quan-
to na garantia nutricional e no sabor 
das preparações.

Nas creches, são ofertadas cinco 
refeições diárias, que incluem café 
da manhã, fruta no lanche, almoço, 
lanche da tarde e jantar. Já nas escolas 
municipais, os alunos que estudam 
meio período recebem, no turno da 
manhã,  café da manhã, lanche e 
almoço; e no turno da tarde, almoço 
e lanche – normalmente, com frutas, 
bebida a base de leite ou sucos naturais, 
bolos, tortas ou sanduíches – e o 
almoço, sempre completo com variadas 
opções de carne, peixe e frango, arroz, 
feijão, guarnição e salada.

Quem participa do programa 
Escola em Tempo Integral alimentam-
se quatro vezes enquanto permanece 
na unidade de ensino. Os alunos da EJA 
também contam com café da tarde e 
jantar. A alimentação sempre busca 
observar a necessidade nutricional 
de cada fase, além de respeitar as 
legislações do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e as orientações 
do Conselho de Alimentação Escolar. 
Todo processo de compra, produção e 
distribuição da merenda é fiscalizado 
pelo Conselho.

ciDaDe investe Mais De r$ 3 Milhões, Por ano, Para 
ofertar aliMentação De QualiDaDe nas escolas  

Cuidado na elaboração do cardápio da merenda escolar garante mais nutrição 
e aceitação por parte dos alunos da rede municipal
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Alimentação escolar de Nova Lima segue os melhores parâmetros nacionais e internacionais para contribuir para o melhor desenvolvimento dos alunos

refeições adequadas garantem o desenvolvimento 
saudável em cada faixa etária

Adoro salada de repolho 
com cenoura. É uma delícia! 
Para falar a verdade, eu 
adoro comer na escola. Todos 
fazem a comida com tanto 
amor e carinho. Desde as 
serventes, as nutricionistas 
e até a diretora, todo mundo 
se envolve. Tem um toque de 
amor especial”

Miguel Henrique Santos 
Aguiar, 8 anos, 
aluno do 4º ano da Escola 
Municipal Dona Antonieta 
Dias de Souza

Questões como adaptação, 
segurança alimentar, 
preparação dos alimentos, no 
princípio, são preocupação 
para nós, mães e pais, que 
deixamos os bebês, de menos 
de 1 ano na creche. Porém, 
somos envolvidos em todo o 
processo e temos a chance de 
acompanhar de perto a rotina 
alimentar de nossos filhos”

Bárbara Nogueira Fogli, 
mãe do João Fogli Lopes 
de 1 ano e 4 meses, aluno 
desde os 11 meses da Creche 
Menino Jesus

Rafaela Lopes Alves, mãe do aluno Hugo Gabriel, matriculado no maternal II da 
Creche Menino Jesus, aprova a alimentação que o filho recebe na unidade
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No mês de agosto, foram 
apresentados os resultados da nova 
avaliação de leitura dos alunos do 
3º ano do ensino fundamental da 
rede municipal de Nova Lima, que 
revelou 86% de fluência na leitura 
dos estudantes dessa série. O estudo 
refletiu dados bastante diferentes da 
última avaliação, realizada no ano 
de 2017, ainda no início da gestão. 
Na ocasião, menos da metade dos 
alunos do 3º ano, 49%, estavam 
alfabetizados, enquanto 38% liam 
silabando e 13% não liam. 

Os números alarmantes da época 
exigiram uma profunda mudança 
do ponto de vista pedagógico e de 
capacitações dos docentes; nesse 
sentido, a Prefeitura realizou uma 
verdadeira revolução na educação 
básica do município, desenvolvendo 
uma nova metodologia de ensino, 
mais eficiente e condizente com a 
demanda dos estudantes.

Cenário atual
Hoje, dois anos depois, os frutos 

desse esforço já estão sendo colhidos. 
Em algumas escolas, o índice de 
leitores fluentes mais que dobrou e 
o analfabetismo chegou a zero. Foi 
o caso da Escola Municipal César 
Rodrigues, no Bairro Miguelão, onde, 
em 2017, somente 34% dos alunos 
estavam alfabetizados e 18% não liam 
nem mesmo silabando. Atualmente, o 
número de leitores fluentes subiu para 
78% na escola, mais que o dobro da 
última avaliação. Além disso, foi zerada 
a taxa de crianças que não sabem ler.

Uma parceria entre a Prefeitura 
e a Confederação Brasileira de 
Hóquei sobre a Grama e Indoor – 
CBHG trouxe a oferta do esporte 
para alunos do programa Escola em 
Tempo Integral. A ideia é aumentar 
a diversificação de modalidades 
esportivas oferecidas pela rede 
municipal, difundir o esporte na 
cidade e oportunizar aos alunos a 
prática e um maior conhecimento 
a respeito do hóquei, considerado o 
terceiro esporte coletivo mais popular 
do mundo. Os treinos começaram em 

agosto, entretanto, desde fevereiro a 
confederação já vem capacitando as 
equipes de professores e estagiários 
de educação física que serão 
responsáveis pela continuidade do 
projeto nas escolas. 

eduCAção

nova avaliação Do 3º ano aPontou 86%  
Dos estuDantes alfabetizaDos  
no último levantamento, 51% dos alunos desse ano não sabiam ler

hóQuei coMeça a ser ofereciDo 
nas escolas MuniciPais  

programa escola em tempo integral investe na diversificação para estimular 
a prática de novas modalidades esportivas

Alunos da escola Municipal Benvinda Pinto Rocha alcançaram o 
melhor resultado na nova avaliação de leitura da rede

Terceiro esporte coletivo mais popular do mundo passa a ser 
ofertado no programa escola em Tempo Integral

O que já era bOm 
ficOu ainda melhOr!

Desde a última avaliação, 
algumas escolas haviam se 
destacado com um bom índice de 
alfabetização, apesar do cenário 
geral preocupante. Nessas escolas, 
a partir da nova metodologia, os 
dados de sucesso subiram ainda 
mais. Na Escola Municipal Dulce 
Santos Jones, no Bairro Santa 
Rita, onde 76% dos alunos liam 
com fluência, em 2017, esse dado 
subiu para 93%, tendo zerado a 
taxa de estudantes que não leem 
frente aos 5% dos que não liam 
no estudo anterior.

ExEmplo dE 
supEração

Outra escola que superou 
o problema e conquistou os 
números mais expressivos do 
levantamento foi a Benvinda Pinto 
Rocha, no Jardim Canadá, que, 
em 2017, apresentava somente 
44% de alunos alfabetizados e 
hoje 94% dos estudantes são 
leitores fluentes.
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Eu amo ler! Aprendi desde o primeiro ano 
e já li muitos livros. O meu preferido foi 
o Soldadinho de Chumbo. Na minha sala 
tem uma memória literária e a professora 
apresenta um novo livro a cada semana. 
Agora nós também estamos escrevendo o 
livro: ‘O meu herói já foi criança’ e muitas 
pessoas vão poder ler a história”

Ana Júlia Souza Gervásio, 8 anos, 
aluna do 3º ano da Escola Municipal 
Benvinda Pinto Rocha
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O esporte na escola tem uma 
função fundamental no desen-
volvimento e aperfeiçoamento de 
habilidades como a coordenação 
motora, melhoria da saúde e 
resistência física, aprimoramento 
da inteligência emocional e da 
convivência social, dentre outros. 
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sAúde

deseNVoLVIMeNTo soCIAL

No dia 26 de agosto, a Prefeitura 
promoveu, em parceria com Hospital 
Eduardo de Menezes, no auditório da 
Associação Comercial e Empresarial 
de Nova Lima, o Ciclo de Formação 
de Atendimento ao Público LGBT+. O 
evento reuniu mais de 50 servidores 
públicos para uma capacitação sobre 
a temática da diversidade sexual, com 
vistas à superação de preconceitos e 
vulnerabilidades, garantia de direitos 
e fortalecimento da cidadania, visando 
a formação de multiplicadores que 
possam levar para suas áreas de 
atuação a perspectiva de atendimento 
baseado no respeito e na equidade.

O Brasil já registrou 1.045 
casos de sarampo, sendo quatro 
confirmados em Betim, Contagem e 
Belo Horizonte (dois casos). Embora 
Nova Lima não conste nas estatísticas 
divulgadas pelo Ministério da Saúde, 
no último dia 26, a Prefeitura faz 
o alerta para a população manter 
a caderneta de vacinação em dia. 
Outro cuidado essencial é sempre 
higienizar bem as mãos.

A vacina tríplice viral (que 
protege contra sarampo, caxumba 
e rubéola) está disponível em todas 
as Unidades Básicas de Saúde com 
as salas de vacina, na Policlínica 
Municipal e nas salas volantes do 
Vila da Serra, Cabeceiras, Água 
Limpa e Vale do Sol.

Crianças de 9 meses completos 
que já receberam a vacina contra 
a febre amarela deverão respeitar 

o intervalo de 30 dias, pois é 
contraindicado a aplicação das duas 
vacinas sem respeitar o intervalo.

Dose zero
A partir dos casos confirmados 

no país, o Ministério da Saúde 
passou a recomendar que todas as 
crianças de 6 meses a 11 meses 
e 29 dias recebam uma dose 

adicional, chamada de “dose zero”. 
A orientação vale para todo o país.

É importante ressaltar que essa 
dose não substitui nem elimina a 
necessidade de tomar as demais que 
compõem o calendário nacional de 
vacinação: aos 12 meses e 15 meses. 
O intervalo mínimo de 30 dias entre 
as doses deve ser respeitado.

vacinação contra o saraMPo é a Melhor 
forMa De Prevenção  

imunização contra a doença ocorre em todas as salas de vacina das unidades básicas de saúde 
e da policlínica municipal, além das salas volantes no vila da serra, Cabeceiras, Água limpa e vale do sol

Profissionais são caPacitaDos 
Para atenDiMento Do Público lgbt+  

Formação aborda diversidade sexual e garantia de direitos dessa população

População deve manter a caderneta de vacinação em dia

Formação reuniu cerca de 50 profissionais das políticas públicas de saúde e assistência social 
que serão multiplicadores da temática em suas áreas de atuação

Saiba maiS 
Sobre o 
Sarampo

Provocado por um vírus do 
gênero Morbillivirus, da família 
Paramyxoviridae, o sarampo 
é uma doença extremamente 
contagiosa, cuja transmissão pode 
ocorrer por meio da fala, tosse e 
do espirro. O quadro de infecção 
chega a ser grave e as maiores 
complicações ocorrem, sobretudo, 
em crianças desnutridas ou com 
o sistema imunológico debilitado.
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ciclo De Debates Destaca Direitos 
Da Pessoa coM Deficiência   

evento abordou temas como legislação, acesso a serviços públicos e cidadania

Prefeitura investe na forMação De cuiDaDores 
De iDosos voltaDa à PoPulação Mais vulnerÁvel   

Capacitações profissionais em áreas de alta absorção pelo mercado local visam 
garantir geração de renda aos nova-limenses

No dia 22 de agosto, foi realizado 
o Ciclo de Debates: Pessoas com 
deficiência - Conhecendo e Acessando 
meus Direitos, no hall da Prefeitura. A 
iniciativa também destacou a Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, comemorada 
entre os dias 21  e 28 de agosto. 

A programação contou com 
palestra da presidente da Comissão de 

Defesa das Pessoas com Deficiência 
da OAB-MG, Doutora Ana Lúcia 
Oliveira, e da psicóloga e presidente 
da Associação Mineira de Amigos e 
de Pessoas com Epilepsia – Amae, 
Denise Martins Ferreira, que além de 
informações técnicas, partilharam 
suas experiências de vida sobre o 
tema.

O evento reuniu pessoas com 

deficiência, seus familiares, pro-
fissionais da área, lideranças comu-
nitárias, representantes de enti-
dades e conselhos que se relacionam 
à temática para refletir sobre marcos 
legais, acesso a direitos e sobre 
questões envolvendo a convivência 
das pessoas com deficiência dentro 
da família e da sociedade.

A Prefeitura promoveu, em 
parceria com a Emater e com o 
Senar, o curso básico de Cuidador 
de Idosos. A turma foi formada 
por beneficiários atendidos pela 
política municipal de assistência 
social, com o objetivo de ampliar 
as oportunidades de qualificação 
profissional e de inserção no 
mercado de trabalho. Durante a 
formação, com carga horária de 
40h, foram abordados temas como 
o Estatuto do Idoso, os processos 
de envelhecimento, cuidados gerais, 
segurança, dentre outros. 

O curso representa uma estratégia 
assertiva de dar a oportunidade da 

entrada desses novos profissionais 
em um mercado em ascensão. De 
acordo com levantamento realizado 
pelo Governo Federal, em 2018, a 
profissão de cuidador de idosos foi a 
que mais cresceu no país, na última 
década em comparação a outras 2,6 
mil ocupações pesquisadas.  Um 
estudo realizado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens de 
Serviços e Turismo revelou que 
o número desses profissionais 
atuantes no Brasil passou de 5.263 
no ano de 2007, para 34.051 em 
2017.

deseNVoLVIMeNTo soCIAL

Toda vez que precisei, eu 
consegui uma colocação 
profissional e contei com 
a ajuda dos serviços da 
Prefeitura. Já trabalhei 
como auxiliar administrativa, 
estoquista e hoje estou como 
copeira em uma construtora. 
A ajuda do poder público é 
importante porque algumas 
empresas não acreditam no 
deficiente, têm preconceito 
e acham que a gente não 
vai dar conta. Precisamos 
acreditar que somos capazes”

Silvana Aparecida Santos, 
copeira, 
atendida pelos serviços 
municipais voltados à pessoa 
com deficiência
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Com o envelhecimento da população, profissão de cuidador 
de idosos é uma forte tendência para os próximos anos

encontro estimulou o protagonismo e o acesso a direitos sociais das pessoas com deficiência
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evento busca soluções conjuntas 
na Proteção a Mulheres Que sofreM 

violência DoMéstica   
aniversário de criação da lei maria da penha motiva debate e reflexões 

sobre feminicídio e responsabilização dos agressores

reorDenaMento aMPlia atenDiMento 
Da PoPulação eM situação De rua  

Casa de passagem pro reis passou a disponibilizar 25 vagas 

A Prefeitura promoveu, em 
parceria com o Ministério Público, um 
debate envolvendo os operadores do 
Direito, profissionais da Segurança 
Pública e da Assistência Social e 
Políticas Públicas para refletir sobre o 
enfrentamento à violência doméstica 
e familiar contra as mulheres. A 
iniciativa foi realizada no dia 28 de 

agosto, no auditório da Associação 
Comercial e Empresarial de Nova 
Lima, e destacou os 13 anos de 
efetividade da Lei 11.340/06, Lei 
Maria da Penha, que trouxe mais 
rigor às punições para quem agride 
mulheres. 

O objetivo do evento foi refletir 
e buscar soluções conjuntas para 

garantir mais proteção às vítimas e 
apontar soluções para a diminuição 
do número de assassinatos de 
mulheres, assim como os agravos 
sociais e à saúde, decorrentes desse 
tipo de violência, além de destacar a 
importância da responsabilização dos 
agressores.

Executado a partir de um convênio 
entre a Prefeitura e a entidade Pro Reis, 
o serviço passou por um reordenamento 
que permitiu uma ampliação de 
cinco novas vagas de atendimento. 
A unidade de acolhimento institucional 
é voltada para homens adultos, 
em situação de rua e desabrigo por 
abandono, migração, dentre outros. As 
ofertas englobam proteção integral, 
alimentação, moradia provisória 
de até três meses e atendimento 
socioassistencial. A metodologia de 
trabalho visa estimular esses cidadãos 
a construírem uma nova vida, fora das 
ruas.

deseNVoLVIMeNTo soCIAL

Profissionais do campo do direito, da segurança Pública e da Assistência social e Políticas 
Públicas se reúnem para discutir novas formas de enfrentar a violência contra a mulher

Instituição garante acolhimento institucional para quem mais precisa

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

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

Golpes no Whatsapp 
e Facebook podem 
elevar conta de 

internet e teleFonia

Promoções de companhias de 
telefonia com mensalidades bem 
abaixo do que é praticado pelo 
mercado, com planos de telefonia 
e internet ilimitados, sem reajuste 
a longo prazo, dentre outros 
benefícios que chamam a aten-
ção do consumidor. Acreditando 
nessas informações, vários con-
sumidores contratam o plano, 
porém, quando chega a primeira 
fatura, vem a surpresa de um valor 
bem acima do contratado. Além 
disso, ao entrar em contato com 
a operadora, o atendente informa 
que o plano inicial nunca existiu, 
que o consumidor contratou 
outra modalidade de plano, o 
qual só poderá ser cancelado 
após o pagamento da multa por 
fidelidade. 

Fique alerta e nunca contrate 
nenhum serviço via redes sociais 
sem antes consultar o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 
(SAC).

DICAS DO
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HABITAção

governo cuMPre outra etaPa 
Da regularização funDiÁria   

imóveis nas travessas uberlândia e são lourenço, no bairro Fazenda do benito, 
e em área próxima ao Campo do bela Fama passam por identificação

O trabalho de regularização fundiária no 
município avança. A Prefeitura realiza o processo 
de selagem em três pontos de Nova Lima: nas 
travessas Uberlândia e São Lourenço, no Bairro 
Fazenda do Benito, e na área situada ao lado do 
Campo do Bela Fama, às margens da rodovia 
MG-030. Essa etapa é executada após o 
levantamento social das famílias que vivem nesses 
locais, que já foi concluído.

A selagem é uma atividade feita em campo, 
em que técnicos identificam cada um dos imóveis 

existentes na área e seus respectivos moradores 
com um código, impossibilitando a negociação do 
terreno. É um registro da situação de momento 
do local, que contribui para evitar a ocorrência de 
novas ocupações irregulares.

Após essa etapa, a Administração Municipal 
realizará o levantamento topográfico das áreas. 
Esse trabalho é fundamental para que a Prefeitura 
possa executar os investimentos necessários em 
infraestrutura e, assim, assegurar condições de 
dignidade à população.

Água Limpa
Um dos próximos bairros que passará pelo 

processo de selagem é o Balneário Água Limpa. 
O comitê gestor, formado por representantes do 
Governo Municipal, Ministério Público Estadual, da 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e 
das associações comunitárias, realizam reuniões 
periódicas para avançar com a regularização fundiária 
local.

Conhecida como selagem, identificação dos imóveis é uma das etapas do processo de regularização fundiária de uma localidade
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TRâNsITo

alterações são realizaDas Para garantir 
Maior fluiDez e segurança no trânsito   

motoristas devem ficar atentos às mudanças na circulação de veículos 
nos bairros retiro, olaria, Cristais e jardim Canadá
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Dando continuidade às ações de 
reordenamento do trânsito em Nova 
Lima, o Governo Municipal trabalha 
para assegurar maior fluidez e 
segurança na circulação de veículos 
e pedestres. Após a realização de 

intervenções em diversos pontos 
dos bairros Cascalho e Retiro, a 
Prefeitura realizará mais mudanças 
nas próximas semanas, por isso os 
motoristas devem redobrar a atenção.

No Jardim Canadá, a Rua Kenon 

terá sentido proibido em direção à 
Rua Vancouver. O mesmo ocorre na 
Rua Doutor Cássio Magnani, onde os 
motoristas não poderão mais seguir 
em direção ao Bicame.

Outras alterações de sentido 

proibido e inversão de mão serão 
realizadas no Cristais, Olaria e 
Retiro. Confira a relação completa de 
mudanças no quadro abaixo.

Próximas mudanças de circulação que serão efetuadas:
Rua Doutor Cássio Magnani (Retiro): sentido proibido em direção ao Bicame
Rua Joaquim Eloy Azevedo (Olaria): inversão da mão de direção
Rua José Taitson (Retiro): sentido proibido em direção à Rua Elógio Pimentel (entre as ruas Carlos Roscoe e Vila Maria)
Rua Ulisses de Morais (Olaria): inversão de mão entre as ruas Celso Clark Lima e Santo Antônio
Rua Professor Juvenal Souza Costa (Olaria): inversão de mão no trecho entre as ruas Santo Antônio e Celso Clark Lima
Rua Eric Davis (Retiro): inversão de mão entre as ruas Santo Antônio e Celso Clark Lima
Rua Dona Margarida Cassemiro (Cristais): sentido proibido em direção à Rua Euclides da Cunha
Rua Kenon (Jardim Canadá): sentido proibido em direção à Rua Vancouver

Rua Luiz de Freitas Júnior, no Retiro, passou a ter mão única no sentido da Rua elógio Pimentel; motoristas não podem mais subi-la

Trânsito nas ruas dr. Cássio Magnani, ulisses de Morais e eric davis serão alterados
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acelera vai Potencializar a cultura Do trabalho na juventuDe    programa será interdisciplinar, envolvendo áreas de trabalho, educação, cultura e esporte para ajudar na formação da carreira pessoal e profissional dos jovens

deseNVoLVIMeNTo, TRABALHo e ReNdA

Com característica transversal, programa Acelera será promovido em espaços públicos municipais e poderá 
ser expandido para todo o jovem nova-limense por meio de parcerias e ações

O Acelera é uma importante ação 
municipal voltada para a juventude; tem 
um viés social e temos muito a contribuir, 
por isso estamos nessa parceria. A época 
do Enem é uma fase difícil para os jovens 
e vamos ajudá-los, dando uma perspectiva 
de autoconhecimento. Com o teste 
Raio-X Beduka, o jovem poderá descobrir 
com eficiência qual carreira seguir e 
a faculdade que melhor se encaixa no 
seu perfil. Isso é libertador para que 
ele não sinta medo de errar na escolha 
profissional”

Willian Valadão, 
fundador da startup Beduka

Trará oportunidades e 
conhecimentos aos jovens 
para ajudá-los a descobrirem 
habilidades profissionais e 
pessoais e isso contribuirá 
para se sentirem mais 
seguros para seguir a 
carreira e ingressar no 
mercado de trabalho”

Mônica Pereira dos 
Santos, 
vice-diretora da E.E. Josefina 
Wanderley Azeredo

Estou na expectativa para 
participar. Vai acrescentar 
muito na minha vida, 
pois vários jovens hoje 
têm dificuldades na hora 
da escolha da profissão. 
Também será uma 
oportunidade para o nosso 
crescimento pessoal”

Yasmin Alves, 
aluna do 3º ano do ensino 
médio da E.E. Josefina 
Wanderley Azeredo

O Acelera vai me ajudar 
a descobrir a carreira 
profissional e também na 
minha formação pessoal. O 
aprendizado vai contribuir 
para eu entrar no mercado 
de trabalho com mais 
conhecimento e disciplina”

Gabriel Asafe de Lima 
Pessoa, 
aluno do 1º ano do ensino 
médio da E.E. Augusto de 
Lima

Mais uma ação do Governo Municipal, voltada para a 
juventude de Nova Lima, vai incentivar os jovens (de 14 a 29 
anos) a descobrirem suas habilidades, quesito importante 
para a carreira profissional que desejam seguir, e a 
buscarem a qualificação profissional. O programa Acelera, 
apresentado no último dia 22, no gabinete do prefeito, 
vai contribuir para a formação profissional, econômica e 
humana dos participantes, para que eles possam decidir, 
com mais assertividade, qual o caminho profissional seguir 
após o ensino médio e a conquistarem o espaço no mundo 
do trabalho.

O programa, que será realizado em parceria com o 
Sebrae, a Fiemg, startup Beduka, as empresas privadas 
e o Governo do Estado de Minas Gerais, terá atividades 
voltadas para o autoconhecimento, a orientação vocacional, 
a formação técnica e comportamental do jovem para o 
mercado de trabalho.

Conteúdo
Serão abordados os conceitos de aceleradoras e 

incubadoras de startups, inovação e empreendedorismo, 
liderança e mercado de trabalho. Instituições de ensino, cultura 
e esporte e lazer são os ambientes em que o Acelera estará 
presente para ajudar os jovens nova-limenses a planejarem 
suas carreiras profissionais e potencializarem seus talentos.

Pretende-se, portanto, atuar na promoção do 
desenvolvimento econômico do jovem, criando oportunidades 
de qualificação profissional, com ênfase no comportamento, 
inovação e empreendedorismo, educação, trabalho e renda –
com estrutura para acolhê-lo e dar apoio para concretizarem 
seu plano de carreira profissional. 
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nova liMa é DestaQue na geração 
De eMPregos   

dados do Caged mostram que a cidade apresenta saldo positivo de 2.580 vagas

acelera vai Potencializar a cultura Do trabalho na juventuDe    programa será interdisciplinar, envolvendo áreas de trabalho, educação, cultura e esporte para ajudar na formação da carreira pessoal e profissional dos jovens

 

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

farmacêutico (cód. 2025)

Com idade acima de 18 anos. 
Formação superior completa 
em farmácia com registro 
(CRF) ativo. atividades: atuar 
nas atividades pertinentes 
à farmácia, bem como na 
elaboração de documentações. 
benefícios: vale-transporte 
e vale-alimentação. Horário 
de trabalho: das 8h às 
17h. salário: r$ 1.500,00 a 
R$ 2.000,00.

torneiro mecânico 
(cód. 2028)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino médio 
completo e/ou aprendizagem 
Industrial. atividades: executar 
serviços de usinagem por meio 
de operação de máquinas 
convencionais e CNC (torno, fresa, 
plaina, retífica, furadeira radial) 
para fabricação e recuperação de 
peças, fazer leitura e interpreta-
ção de desenhos mecânicos 
para a realização das atividades 
programadas, efetuar limpeza 
das máquinas, equipamentos 
e ferramentas utilizadas. 
benefícios: transporte, alimen-
tação na empresa, cesta 
básica e assistências médica 
e odontológica, Horário de 
trabalho: disponibilidade para 
atuar com revezamento de 
turno. salário: será informado 
mediante processo seletivo.

oPerador de máquina 
oPeratriz   (cód. 2034)   

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino médio 
completo e experiência com 
máquinas operatrizes, usinagem 
e torno CNC.         benefícios: trans-
porte, alimentação na empresa, 
cesta básica e assistências 
médica e odontológica. Horário 
de trabalho: disponibilidade 
para atuar com revezamento de 
turno. salário: será informado 
mediante processo seletivo.

os cadastros poderão ser feitos 
até 3 de setembro. 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 

vagas em
nova lima

Em julho deste ano, Nova Lima apresentou 
um saldo positivo de 2.580 vagas, sendo que 
somente no referido mês foram geradas 541 
novas oportunidades de trabalho; esse número 
é o sétimo melhor resultado no estado de 
Minas Gerais. Os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) também 
mostram que, no acumulado de janeiro até 
julho, o resultado de Nova Lima é o 28º do país.

Mais destaque
A cidade também aparece em primeiro lugar 

entre as cidades mineradoras que mais geraram 
emprego em 2019. Já em nível estadual, Nova 
Lima é quarta de Minas Gerais, ficando atrás 
apenas da capital, Belo Horizonte, e das grandes 
metrópoles Contagem e Uberlândia.

O saldo positivo se deve às ações de política 
de empregabilidade para captar vagas de 
emprego, intermediar mão de obra e incentivar 
os comerciantes e empresários nova-limenses 
a venderem mais para a Prefeitura, bem como 
à desburocratização dos serviços e à reforma 
tributária.

Nova Lima é a primeira entre as cidades mineradoras 

esPaço acelera: ambiente público e gratuito compartilhado 
(“coworking”) disponível para o desenvolvimento dos projetos e 
trabalhos
orientação Profissional de carreira: oficinas com a 
utilização de técnicas de metodologia coaching, oportunizando ao 
jovem traçar seu plano de carreira
acelerando: incubadora de projetos que oportunizará o sucesso
meu futuro no trabalHo: trabalho contínuo e gradual 
com lideranças que influenciem direta ou indiretamente o 
desenvolvimento econômico local
Pré-enem: com início em 2020, o projeto vai reforçar o 
conhecimento acadêmico do ensino médio
núcleo de emPreendedorismo Juvenil (neJ): curso 
técnico em Administração, com ênfase em gestão de negócios 
e empreendedorismo. Tem por finalidade o desenvolvimento de 
competências necessárias para o enfrentamento e superação 
dos desafios da juventude e da vida em suas diversas dimensões 
(profissional, pessoal, social e familiar), além de promover a 
formação do sujeito empreendedor, ético e consciente de sua 
responsabilidade social. O curso é reconhecido pelo Ministério da 
Educação e facilita a inserção no mercado de trabalho. É uma 
metodologia da escola de formação Gerencial - sebrae e será 
oferecido em parceria com o Senai – unidade Nova Lima.

Para ParticiPar, basta entrar em contato com a 
secretaria municiPal de desenvolvimento, trabalHo e 

renda no (31) 3542-5620
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av. josé bernarDo De barros e rua 
rosa Maria Martins estão eM obras   

recuperação de talude e construção de sistema de drenagem são executados

Prefeitura realiza Manutenção Preventiva 
contra alagaMentos nas vias   

serviços de limpeza de bocas de lobo contribuem para não deixar que as galerias 
de águas pluviais entupam e causem transtornos nas ruas

PLANeJAMeNTo

oBRAs e MANuTeNção uRBANA

A Prefeitura iniciou as obras nos 
bairros Cascalho e Cabeceiras. Na 
Avenida José Bernardo de Barros, 
está em construção uma contenção 
de talude que cedeu ao lado de uma 
escadaria, próximo à Unidade Básica 
de Saúde. O atraso para o início 
das obras se deu porque não houve 

empresas interessadas em participar 
da primeira licitação – isso se 
configura como licitação deserta 
e foi preciso fazer outro processo 
licitatório.

No local, será construído um 
muro de contenção de concreto 
armado no pé do talude e, para 

proteger a encosta, será lançado 
concreto projetado sobre tela 
metálica.

Já no Bairro Cabeceiras, 
motoristas devem ficar atentos ao 
trafegar na Rua Rosa Maria Martins, 
pois a via também passa por 
obras. Está em construção no local 

um sistema de drenagem pluvial 
que inclui escavação de talude, 
drenagem da água e construção 
de uma contenção. Os serviços são 
necessários porque no local há uma 
nascente cujas águas encharcam o 
talude, e a lama escorre na via.

Além da capina e varrição em vias públicas, a 
Prefeitura realiza a limpeza de bocas de lobo para 
evitar transtornos. Em época de chuvas (de setembro 
a março), os grandes vilões são lixo, entulho e outros 
objetos jogados nas ruas, que contribuem para o 
entupimento de bocas de lobo, ramais e galerias de 
água pluvial e podem causar transtornos. 

Para evitar que as ruas fiquem alagadas, em 
agosto, o serviço público de manutenção do sistema 
de drenagem nas vias públicas foi intensificado, 
que é feito, principalmente, no sistema coletor da 
região baixa da cidade – região mais vulnerável ao 
entupimento por causa do grande volume de lixo 
que desce com as águas das partes altas.

Além do serviço manual, também é feita a limpeza 
mecanizada com um caminhão que aplica jato de 
água de alta pressão para a sucção dos detritos. O 
serviço compreende, ainda, a recomposição e troca 
de peças danificadas das bocas de lobo.

Intensificação do serviço de limpeza de bocas de lobo contribui para evitar alagamentos

Contenção em cortina atirantada está em construção no talude que cedeu 
na Avenida José Bernardo de Barros

Rua Rosa Maria Martins passa por serviço de drenagem pluvial para 
captar água da via pública
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PaisagisMo DÁ cara nova aos esPaços 
Públicos Da ciDaDe   

ajude a preservar; a natureza devolve ar puro e embeleza os ambientes

oPeração taPa-buracos

oBRAs e MANuTeNção uRBANA

Agora, a cidade está mais limpa e, 
a cada dia, mais bonita com o serviço 
de paisagismo. Primeiramente, os 
espaços são limpos e, em seguida, 
observa-se o tipo de paisagismo que 
pode ser feito no local; são realizados 
reparos, preparação da terra, plantio 
e substituição de grama e mudas 
variadas, além da irrigação.

No entanto, a colaboração de 

cada morador é importante para 
manter a cidade limpa e agradável, 
não jogando lixo nas vias públicas 
e ajudando a cuidar das plantas. 
Um bom exemplo é a atitude dos 
moradores Reginaldo e Aurélio, 
do Bairro Cabeceiras, que ajudam 
a manter o paisagismo que a 
Prefeitura fez na Praça São José. 

Já a programação de capina e 

limpeza é realizada diariamente. 
Na primeira quinzena de setembro, 
recebem os serviços as seguintes 
localidades: Vila Operária, Vila 
Passos, Vale da Esperança, Oswaldo 
B. Pena I, Matadouro, Jardim 
Serrano, Ipê, Jardim das Américas, 
Quintas e Rua Campina Verde.

A Prefeitura realizou a operação tapa-buracos 
em diversas ruas da cidade, para garantir mais 
segurança para motoristas e pedestres. Trata-se 
também de uma medida preventiva para evitar o 

surgimento de mais buracos nas vias, fato que 
pode intensificar em períodos de chuvas com a 
força das águas.

O Governo Municipal também aplicou fresa 

de asfalto em vias do Bairro Honório Bicalho, 
como nas ruas Mara Núbia A. Lopes, João Aurélio 
Salgado e José Rodrigues Lopes.

A Prefeitura fez o serviço de 
paisagismo e nós cuidamos, 
pois deixa o ambiente mais 
agradável, bonito e o ar 
mais puro. A gente irriga as 
plantas e varre para manter a 
praça limpa e todos poderem 
aproveitar o espaço, que 
é muito frequentado por 
crianças. Também orientamos 
as pessoas a não tirarem as 
mudas”

Aurélio Rodrigues e 
Reginaldo Ramos Rocha, 
vizinhos que cuidam da Praça 
São José, no Cabeceiras

Paisagismo urbano é bom para manter o microclima do local, além proporcionar bem-estar

serviços de manutenção contribuem para a segurança nas vias
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oBRAs e MANuTeNção uRBANA

serviços De Manutenção eM Diversos 
Pontos Da ciDaDe   

Governo executa reparos em redes de esgoto, recomposição de passeios, manutenção de vias e outros

A Prefeitura trabalha para solucionar 
o problema de entupimento que havia 
na rede coletora de esgoto sanitário, 
na Travessa G, no Bairro Chácara Bom 
Retiro. A rede antiga, construída por 
moradores antes da urbanização da 
via, apresentava obstrução em vários 
trechos, impedindo o fluxo do esgoto. 
Foi preciso construir uma rede nova de 
30 metros de extensão.

Já na Avenida Oscar Niemeyer, 
esquina com a Alameda do Morro, no 
Vila da Serra, parte do passeio que 
estava danificado foi recuperado.

Rua nossa senhoRa da 
piedade

A escadaria que dá acesso à Rua 
Nossa Senhora da Piedade (escadaria), 
no Bairro Cruzeiro, está de cara nova.  
A Prefeitura concluiu os serviços no local: 
adequação dos degraus que estavam com 
dimensões irregulares, pintura em toda 
a extensão da escadaria e do corrimão, 
demolição de dois imóveis que estavam 
abandonados e manutenção nos postes 
de iluminação que agora têm lâmpadas 
de LED, que iluminam melhor e dão mais 
sensação de segurança no local.

Drenagem Pluvial
Devido a um curso d’água que 

foi desviado para a via pública, o piso 
asfáltico na Rua Campina Verde, no 
Jardim de Petrópolis, cedeu em vários 
trechos e causou buracos na pista. 
Motoristas devem ficar atentos, pois no 
local está sendo construída uma rede 
de drenagem pluvial de 50 metros de 
extensão e também bocas de lobo para 
captação das águas.

Construção de 
Canteiro Central

A construção de um canteiro 
central em uma extensão de 300 
metros na Avenida Antônio Serafim 
da Silveira, no Bairro Matadouro, vai 
organizar o trânsito local e deixar a via 
mais segura. O projeto segue o mesmo 
modelo da Avenida José Bernardo de 
Barros e receberá, também, o serviço 
de paisagismo.

Nova rede de esgoto foi construída na Travessa G, no Bairro Chácara Bom Retiro

escadaria Nossa senhora do Pilar, no Bairro Cruzeiro, recebeu melhorias para o bem-estar dos moradores

Canteiro central está em construção na Avenida Antônio serafim da silveira, no Matadouro

Fo
to

s:
 J

oã
o 

Vi
ct

or
 M

or
ae

s



31 de agosto de 2019 • ano 4 • nº 65

MeIo AMBIeNTe

Apesar de receber investimentos constantes 
do poder público municipal, relacionados à 
sua conservação, o Parque Municipal Rego 
dos Carrapatos vem sofrendo com ações 
de vândalos que destroem a infraestrutura, 
espalham lixos, picham e ameaçam a paz 
dos animais e das pessoas que frequentam 
o local. Diversas providências para inibir esse 
tipo de ataque já foram tomadas. Entretanto, 
a Prefeitura reitera a importância do apoio 
de toda a população para a proteção desse 
patrimônio natural.

Simples atitudes, como levar o lixo 
produzido, não entrar com animais domésticos, 
ajudar a manter os banheiros limpos e 
denunciar atitudes suspeitas, são contribuições 
fundamentais para colaborar nessa defesa.

O Rego dos Carrapatos oferece um cenário 
ideal para a prática de esportes, como corrida 
e caminhada, além de banheiros adaptados, 
equipamentos para a prática de ginástica, 
brinquedos e espaços para a realização de 
piqueniques e de passeios que proporcionam 
contato com a natureza. O parque fica aberto 
ao público das 6h às 20h, todos os dias da 
semana.

vanDalisMo no ParQue MuniciPal 
rego Dos carraPatos rePresenta Prejuízos 

Para toDa a socieDaDe   
placas e portas danificadas, lixos e pichações ameaçam preservação de um dos principais 

patrimônios naturais de nova lima

Vandalismo também ameaça espécies animais que vivem no Rego dos Carrapatos
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CuLTuRA

No mês de setembro, diversas 
apresentações gratuitas de teatro e 
música farão parte da programação 
comemorativa pelo aniversário de 
76 anos do Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima, um dos símbolos 
mais significativos para a cultura 
da cidade.

Palco de grandes espetáculos de 
arte, assim como de apresentações 
e eventos que fazem parte das 

memórias afetivas dos nova-
limenses, esse belíssimo prédio de 
estilo Art déco, foi erguido no ano 
de 1943 e inaugurado no feriado da 
independência, dia 7 de setembro, 
com o nome de Cine-Teatro 
Municipal. Em 1989, seu nome foi 
alterado para homenagear o ex-
prefeito Manoel Franzen de Lima, 
gestor responsável pela construção 
do edifício, assinado pelo renomado 

arquiteto italiano Raffaello Berti. 
Em 2000, o prédio foi tombado pelo 
Conselho Consultivo Municipal do 
Patrimônio Histórico e Artístico de 
Nova Lima. 

O teatro possui três andares e 
suas instalações são compostas pelo 
foyer, escadas e pisos em mármore 
preto e branco, quatro camarins, 
dez sanitários e uma sala multiuso.

teatro MuniciPal Manoel franzen 
De liMa celebra 76 anos   

inúmeras atrações gratuitas fazem parte da programação de aniversário

O momento mais especial que vivi ali dentro foi na famosa peça ‘Deus lhe pague’ 
de Juraci Camargo; essa apresentação terminou uma hora da madrugada. Eu fiz 
o mendigo. A lotação comportava por volta de 800 pessoas e havia 1.200 pessoas 
dentro do teatro municipal. As senhoras vizinhas levaram até as cadeiras de suas 
casas para se assentarem nos corredores. Foi muito divertido”

Pierre Duarte, 
um dos fundadores do grupo teatral Soarte,
pioneiro no município na década de 1950

Prédio inaugurado no ano de 1943 é um dos principais representantes da arquitetura Art déco na cidade
Ar

qu
iv

o 
PM

N
L

nova reforma

A partir de uma obra, já 
licitada pela Prefeitura, que 
começa no mês de novembro, 
a ocupação máxima do 
teatro será reestabelecida. 
A previsão de duração da 
reforma é de seis meses. 
Na oportunidade, diversas 
melhorias serão realizadas 
como a troca dos estofados 
de todos os assentos. Não 
é a primeira vez que a casa 
é fechada para reparos e 
restaurações; o mesmo 
ocorreu nos anos de 1995 
e 2004. além disso, no 
ano passado, foi instalado 
ar condicionado em suas 
instalações. 
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No dia 27 de agosto, a Casa 
Aristides abriu as portas para um 
evento inusitado. Culinária, teatro e 
valorização do patrimônio cultural 
fizeram parte da Aula Show de 
Queca, uma das ações da Jornada do 
Patrimônio Cultural de Minas Gerais, 
promovida pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-
MG), com o objetivo de reconhecer as 
ações de destaque na preservação e 
divulgação de elementos da cultura 
dos nova-limenses. Diversas cidades 
propuseram ações que ocorreram 
ao longo do mês. De acordo com o 
órgão, foram mais de 4 mil em todo 
o estado.

Em 2019, a gastronomia foi o 
tema central da jornada, daí a escolha 
da Queca. Trazida por imigrantes 
ingleses, ela remetia ao termo 
Christmas Cake, bolo preparado na 
época do Natal, a partir de ingredientes 
como canela, gengibre, noz moscada, 
frutas cristalizadas e castanhas. A 
receita, tombada como bem imaterial 
do município, foi apresentada de 
forma lúdica pelo ator, professor de 
teatro e chef de cozinha, Gleissom 
Peixoto, durante o evento.

Apresentação musical, brincadeiras para 
as crianças e os mais diversos tipos de tira-
gostos. A cada mês, a Feira de Bicalho tem 
se tornado uma tradição e reunido pessoas 
de todas as idades, tanto da comunidade 
local quanto de outros bairros. A próxima 
edição será realizada no dia 8 de setembro 
(domingo), das 13h às 20h, na Praça da 
Estação.

Organizado no segundo domingo de 
cada mês, o evento conta sempre com um 
show a partir das 17 horas – desta vez, 
com a banda Simples Assim, participação 
de Chocolate e Mariane Rosa. Mais cedo, 
o som mecânico dita o ritmo da feira. A 
novidade da vez será uma apresentação de 
Belo Arte Capoeira. Para garantir a alegria 
das crianças, a Prefeitura oferece a Rua do 
Lazer, com variados brinquedos. A Feira de 
Bicalho também é importante na geração 
de renda para os expositores credenciados, 
todos moradores de Nova Lima.

Queca é DestaQue eM jornaDa Mineira 
Do PatriMônio cultural   

receita mais famosa da cidade tornou-se cena de teatro em evento na Casa aristides

feira De bicalho é a atração Do PróxiMo 
final De seMana   

evento gera renda para expositores e lazer para pessoas de todas as idades

CuLTuRA

ReGIão NoRdesTe

Aula show de Queca valoriza bem imaterial do município durante Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

em clima aconchegante, Feira de Bicalho é um ótimo programa em família e amigos
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Estimular a atividade turística na 
cidade e fortalecer a cadeia produtiva 
do setor, além de despertar na 
comunidade o orgulho do potencial 
de Nova Lima e seu sentimento de 
pertencimento. Com esses propósitos, 
terá início, a partir de setembro, uma 
campanha de comunicação em rede 
nacional para incentivar o turismo na 
cidade. Resultado da parceria entre 
os comerciantes de São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), a Defensoria 
Pública de Minas Gerais e o Governo 
Municipal, o trabalho terá os valores 
custeados pela Vale.

A campanha será veiculada 
em diversos tipos de canais de 
comunicação, em diferentes plata-
formas: televisão, rádio, jornal, revista 
e redes sociais. A expectativa é reduzir 
os impactos causados à atividade 
turística no município, sobretudo nos 
polos de desenvolvimento de Macacos 
e Honório Bicalho, em decorrência 
da elevação dos níveis de alerta das 
barragens, no início do ano.

Parceria viabiliza incentivo à ativiDaDe 
turística no MunicíPio   

Campanha de comunicação será veiculada no mês de setembro, em canais de televisão, 
rádios, jornais, revistas e redes sociais

TuRIsMo

são sebastião das Águas Claras (Macacos) é um dos sete polos de desenvolvimento do turismo de Nova Lima
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Nova Lima entra forte na 
disputa do Campeonato Regional 
de Futebol de Campo. Iniciada no 
dia 24 de agosto, a competição de 
categorias de base reúne equipes de 
outros municípios como Congonhas, 

Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e 
Barbacena, com jogos de ida e volta.

Para formar as seleções nova-
limenses do sub-11, sub-13 e 
sub-15, a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer selecionou atletas 

que se destacam nos projetos 
esportivos da cidade. Além disso, 
fez uma parceria com o Villa 
Nova Atlético Clube para usar seu 
tradicional uniforme.

O Estádio Municipal Castor 

Cifuentes recebe os jogos em Nova 
Lima, que ocorrem sempre nas 
manhãs de sábado. O Campeonato 
Regional de Futebol de Base será 
disputado até o início de dezembro. 

A Prefeitura realizou, no dia 24 
de agosto, o Festival de Pipas de 
Nova Lima. Cerca de 300 pessoas 
de diferentes idades compareceram 
ao evento, que coloriu o céu numa 
manhã animada no Campo do 
Barra do Céu e também teve Rua 
do Lazer. A Administração Municipal 
distribuiu troféus e medalhas para 
os vencedores da diversão, de acordo 

com a avaliação do júri. Foram 
avaliados o tamanho das pipas, a 
engenhosidade, manobra, idade e os 
destaques. O evento ainda contou 
com a participação do jovem Gabriel, 
que foi vítima de linha chilena e fez 
um trabalho de conscientização dos 
jovens sobre os perigos desse tipo de 
linha e do uso de cerol.

seleções De nova liMa na DisPuta 
De caMPeonato regional   

Competição de futebol de campo conta com equipes de diversas cidades 
nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15

festival De PiPas reúne 300 Pessoas

esPoRTe

Campeonato Regional de Futebol de Base teve início no dia 24 de agosto
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