cultura
EDITORIAL

Em 2016, quando assumimos a
Prefeitura, encontramos uma realidade não
condizente com a grandeza da cultura novalimense: além de recursos não aplicados e
importantes projetos parados, vários bens
patrimoniais estavam em situação precária.
A área passou por uma minuciosa análise
e por um processo de reorganização. Com
as reformas, reaberturas e revitalização de
projetos, conseguimos disponibilizar mais
de 4 mil vagas em cursos e oficinas na área
cultural, nos últimos três anos.
Dentre esses importantes projetos
reabrimos a Escola Casa Aristides que,
depois de quatro anos fechada, passou por
importantes reformas; reabrimos a Escola
Municipal de Música, após três anos fechada,
que volta a atender mais de 300 alunos, nas
diversas modalidades, além da criação do
curso de musicalização infantil para crianças
de 7 a 8 anos; também voltamos com o Centro
de Atividades Comunitárias (Ceacom), em dez
bairros, que estava parado desde 2005.

Foto: Lívia Bastos

COMPROMISSO EM
LEVAR MAIS CULTURA
AOS NOVA-LIMENSES
E PRESERVAR A
HISTÓRIA DA CIDADE

NOVA LIMA INVESTE NO RESGATE DO
PATRIMÔNIO CULTURAL, INCENTIVO À
ECONOMIA CRIATIVA E FORMAÇÃO DO
CONHECIMENTO

mais de 4 mil vagas em
cursos e oficinas na
área cultural, nos
últimos três anos
Trabalhamos, também, para captar
recursos, totalizando cerca de R$ 1 milhão,
que estão sendo investidos na área. Foram
R$ 40 mil, da Vale, destinados à Orquestra
Sinfônica da Escola de Música, por meio do
Instituto Ipoema; R$ 300 mil, de patrocínio
da Vallourec, por meio da Lei Rouanet, para a
Sociedade Artística Brasileira (Sabra), gestora
do projeto, recurso destinado à aplicação na
Escola de Música, no projeto de musicalização
infantil; mais de R$ 260 mil, repassados pelo
governo estadual, por meio do programa
ICMS Patrimônio Cultural; além de cerca de
R$ 450 mil, repassados pelo governo federal,
para revitalização do Teatro Municipal.
Todo esse resultado positivo foi possível
graças ao compromisso com a área cultural.
Nova Lima é uma cidade que respira história
e orgulha-se de seu passado, seus artistas e
instituições que contribuem com a valorização
da cultura.

VITOR PENIDO,
PREFEITO

Prefeitura tem investido no resgate da cultura nova-limense

Nova Lima, hoje, tem muitos motivos
para comemorar. Além do potencial histórico
e marcado por bens patrimoniais tombados e
projetos que espalham a cultura pela cidade,
é feito um trabalho para incentivar os artistas
locais e também o interesse pela cultura, por
parte dos nova-limenses de todas as idades.
Atualmente, a Prefeitura trabalha com base
em três principais frentes. Uma delas é preservar
a infraestrutura e o Patrimônio Cultural, por
meio da promoção de condições necessárias à
preservação de bens materiais e imateriais, que
colocam a cidade em posição de destaque, na
área, entre os municípios mineiros.
O segundo eixo é o investimento na
Economia Criativa, principalmente em relação
ao empreendedorismo cultural, incentivando
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instituições e artistas, ligados à cultura, a
trabalharem com a criação, produção e inovação
na área.
Como terceiro pilar, o Governo Municipal
tem investido na formação e na produção de
conhecimento. Por meio de cursos, oficinas e
treinamentos, voltados à arte-educação, com
o objetivo de permitir que os artistas novalimenses se capacitem e consigam uma colocação
no mercado cultural. A partir desse trabalho, a
Prefeitura investe na área, não apenas por meio
do empreendedorismo, da formação dos artistas
e dos profissionais, mas também incentivando a
formação da plateia, desde a infância, para que
enxergue e valorize as diversas manifestações,
como o teatro, a dança, a pintura, as artes
plásticas e outras vertentes da cultura.
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Casa Aristides

Importante espaço difusor da
cultura nova-limense, a Escola Casa
Aristides reabriu suas portas em
abril de 2019. O Governo Municipal
trabalhou arduamente para resgatar
esse importante espaço da cidade,
após cerca de quatro anos fechado.
Até pouco tempo, a Casa Aristides
estava depredada e intervenções
foram necessárias para evitar o risco
de desabamento.
Agora, toda revitalizada e com
suas
características
singulares
recuperadas, a escola, que funciona como um centro de artes,
sustentabilidade e inovação, já está
recebendo a comunidade, atendendo,
aproximadamente,
500
alunos,
matriculados em 23 cursos e oficinas.
O retorno das atividades representa
o resgate da história de Nova Lima,
além da valorização dos artistas,
artesãos, voluntários e de todos que
passaram por ela.

Foto: João Victor Moraes

UM DOS SÍMBOLOS DA CULTURA NOVA-LIMENSE, ESCOLA CASA
ARISTIDES É REABERTA E ATENDE CERCA DE 500 ALUNOS

Escola Casa Aristides foi reaberta, em 2019, e a cor da fachada original foi resgatada

Foto: João Victor Moraes

Foto: Lívia Bastos
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Detalhes das obras de reforma e revitalização

Reformas e restauração do prédio foram feitas para garantir
segurança e acessibilidade dos usuários

A reforma foi feita, principalmente,
para atender às exigências de
acessibilidade no prédio, como a
criação de um novo banheiro, reforma
e adequação da cozinha para as aulas
de culinária e oficinas, instalação
de uma cobertura metálica na área
externa e criação de um local mais
adequado para os fornos de cerâmica

e equipamentos de marcenaria e
serralheria.
Na primeira fase, concluída no
final de 2016, uma nova estrutura
metálica foi erguida no primeiro
piso (porão) para sustentação, e
o antigo escoramento que estava
precário e condenado foi retirado.
Após a conclusão dessa etapa – com

o imóvel estabilizado e sem risco de
desabamento –, foram afixadas novas
telhas impermeabilizadas e feitas
substituições dos madeirames e dos
pilares de madeira.
Já na segunda etapa, finalizada
em abril de 2019, foram feitos reparos
e acabamentos na alvenaria, incluindo
uma revisão geral nas instalações
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hidráulicas, elétricas e de itens
relacionados ao projeto elétrico e de
prevenção e combate a incêndio, além
de reformas nos banheiros, na cozinha
e nos demais cômodos e pintura de
paredes. A pintura da fachada retomou
a cor original, seguindo orientações
do Conselho Consultivo do Patrimônio
Histórico e Artístico de Nova Lima.
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Casa Aristides

Atividades oferecidas na Escola Casa Aristides
Foto: João Victor Moraes

Oficinas de Cerâmica Criativa • Fotografia • Marchetaria
Reciclagem • Desenho de Histórias em Quadrinho
Customização • Designer Sustentável • Culinária
Alternativa • Cinemídia – utilização de novas mídias na
produção audiovisual • Desenho-Photocom • Desenho e
Atualidades • Pinturas Especiais • Xilogravura Impressão
Artesanal • Criação de Roteiro para Games • Corte
e Costura • Bordado • Teatro - Núcleo de pesquisa
e fomento • Ecodesign • Papel Artesanal • Crochê
Reciclagem Artística • Oficina de Patchwork
A escola também está desenvolvendo incubadoras
de projetos ligados ao teatro, mídias e moda.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Oficina de desenho

Oficina de pinturas especiais

Oficina de corte e costura

Sou advogada e resolvi mudar, radicalmente, minha profissão. Quando soube que a Casa Aristides iria reabrir, fiz
minha inscrição em um curso que atende minha demanda por algo voltado ao meio ambiente e à reutilização.
Aprendemos técnicas de tingimento e de fabricação de bolsas sustentáveis. Por causa do curso, hoje sou
microempreendedora individual e vendo ecobags, com o intuito de incentivar uma melhor qualidade de vida,
com menos lixo, que é gerado pelas sacolas plásticas. O curso de customização me incentivou”
Fernanda Scarpelli de Santana Kubitschek,
moradora do Bairro Retiro e aluna do curso de customização

As aulas da Casa Aristides, além de terem um efeito terapêutico, também são uma oportunidade das pessoas
revisitarem e valorizarem a sua cultura. Eu tenho aprendido muito. Trabalhar com o barro traz um senso de
companheirismo e de harmonia, de trabalhar com os outros, é uma oportunidade de socialização também. Estou
ansiosa para começar a queimar as peças de barro, que já foram modeladas, e começar a vender para transformar
em renda”
Paula Lanza,
moradora do Residencial Sul e aluna do curso de cerâmica

Participar do curso de marchetaria, com o professor Airton Clemente, é maravilhoso! É a oportunidade de
aprender uma técnica milenar, fazer amigos, transformar e trocar ideias, é muito gratificante. Para uns é fonte
de renda, para outros, terapia, distração. Para mim é poder realizar um sonho de menino, quando vi a primeira
peça. Seja qual for o motivo, estar na Casa Aristides é um prazer sem limites. Agradeço o esforço da Prefeitura
em nos presentear com a reforma”,
Lourenço Santiago,
morador do Bairro Vila Madeira e aluno do curso de marchetaria
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Casa aristides

Em 2019, a Escola Casa Aristides
recebeu cerca de 5 mil pessoas, na
primeira semana de julho, para o
Festival de Inverno Reverbera. O
público acompanhou os 53 cursos,
oficinas, apresentações musicais
e de ballet, intervenções culturais,
apresentação de curtas, exposições,
palestras, desfile de moda, lançamento
de livro, sarau de poesias, serestas e
encenações teatrais, em sete dias e
mais de 200 horas de atividades. Mais
de 400 pessoas, das diversas áreas
da cultura, tiveram oportunidade de
participar do festival.
Quem passou por lá apreciou a
proposta apresentada pela direção
e alunos da escola para aquecer
o inverno nova-limense. Com a
campanha “Esvazie os cabides, abra o
coração e customize amor!”, a Escola
Casa Aristides doou agasalhos feitos
de cobertores, durante as oficinas de
corte e costura e de customização, às
pessoas no município que vivem em
situação de vulnerabilidade.
Outro
projeto
diferenciado
foi a Feira de Trocas de Artes,
Artesanatos e Serviços, com o intuito
de sensibilizar as pessoas quanto ao
compartilhamento e à valorização da
cultura nova-limense.

Você
sabia?

Festival de Inverno Reverbera ofereceu mais de 50 atividades culturais durante uma semana

A Casa Aristides ocupa um espaço de destaque
na história de Nova Lima, desde a segunda metade
dos anos 1800. O nome da casa faz referência ao
seu antigo proprietário, o coronel Aristides de Paula
Ferreira.
Ela já foi considerada o maior mercado de Minas
Gerais, pois na casa funcionou um famoso armazém
que abastecia a região na segunda metade dos anos
1800 e atendia uma grande clientela, principalmente
os trabalhadores da Mineração Morro Velho. Vendia-se
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Fotos: Divulgação

Festival de Inverno da Casa Aristides
recebeu cerca de 5 mil pessoas

de tudo: secos e molhados, feijão, milho, arroz, louças,
ferragens, artigos estrangeiros e ainda fabricava-se
sabão e macarrão, além da torrefação de café.
Com o tempo, a cidade foi crescendo e novos
pontos comerciais foram surgindo. Houve uma
descentralização do comércio e a Casa Aristides deixou
de ser um centro comercial, abrigando outros projetos.
Em 1997, o espaço foi recuperado pela Prefeitura e
passou a abrigar a escola Casa Aristides, primeira
escola de reciclagem do Brasil.
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teatro

TEATRO MUNICIPAL PASSA POR REFORMAS,
APÓS 14 ANOS SEM INTERVENÇÕES

Foto: Lívia Bastos

Parte das obras será realizada com recursos do governo federal, por meio do Ministério da
Cidadania, Secretaria Especial de Cultura, na ordem de R$ 449.058,17; o restante será custeado
pela Prefeitura, totalizando em torno de R$ 1 milhão para a reforma do teatro

O Teatro Municipal Manoel
Franzen de Lima, que completou
76 anos em 2019, está passando
por importantes intervenções que
garantem a preservação de suas
características originais e históricas,
além de assegurar o conforto do
público e dos artistas. Desde 2004, o
espaço não era restaurado.
A primeira fase de intervenções
teve início em 2017 e 2018, com a
recomposição parcial do reboco das
paredes, melhorias na parte elétrica
e hidráulica, limpeza e manutenção
dos estofados e das penteadeiras dos
camarins. Após essa primeira etapa,
o local recebeu, por meio de doação,
o ar condicionado que oferece mais
conforto ao público.
No último trimestre de 2019, o
espaço passará pela segunda fase
das intervenções para restauração e
conservação. Os trabalhos incluem
pintura do prédio, manutenção
das portas acústicas e metálicas,
instalação de carpetes, substituição de
todas as cortinas do palco e instalação
do guarda corpo nos camarotes. Para
a reforma, as atividades do Teatro
Municipal serão interrompidas no
último trimestre de 2019 até março
de 2020.
Parte dessas intervenções será
realizada com recursos do governo
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federal, por meio do Ministério da
Cidadania, Secretaria Especial de
Cultura, na ordem de R$ 449.058,17,
e o restante será custeado pela
Prefeitura, totalizando em torno de
R$ 1 milhão destinado para a reforma
do teatro.
Nos últimos três anos, o
teatro recebeu 350 eventos, entre
espetáculos e shows, e um público
de mais de 80 mil expectadores. Em
2017, o Governo disponibilizou quatro
espetáculos gratuitos à comunidade
e, em 2018, oito espetáculos. Até
agosto deste ano, 21 apresentações
gratuitas, para crianças e adultos, já
foram oferecidas.

Foto: Lívia Bastos

Nos últimos três anos, o teatro recebeu 350 eventos, entre espetáculos e
shows, e um público de mais de 80 mil expectadores

Roberto Menescal foi um dos grandes artistas
que se apresentaram no teatro

Sou ator há dez anos e o Teatro Municipal está totalmente ligado à minha
formação. Eu me apresentei mais de 50 vezes lá e já tenho diversas
apresentações marcadas para este ano. É uma das casas de espetáculos
mais importantes do Brasil. De forma geral, percebo que a Cultura, nos
últimos anos, tem incentivado e resgatado as manifestações, além de
apoiar os artistas de Nova Lima, aproximando o público de todas as idades
da cultura, especialmente do teatro. A Prefeitura entende que a arte tem
uma função social muito importante, especialmente em relação à área da
educação, para além do entretenimento
André Moreno,
ator, morador do Bairro Vila Industrial
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Teatro

Foto: Divulgação

De olho na história

Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima foi construído em 1943

O teatro é um espaço extremamente importante para a cultura da cidade.
É um monumento tombado que, desde a sua fundação, foi considerado
um dos mais significativos de Nova Lima, devido à sua sofisticação e às
instalações modernas e confortáveis, oferecendo vários benefícios para
o expectador. O povo nova-limense é privilegiado por ter esse espaço
e por contar com uma gestão que se preocupa com sua manutenção e
preservação”

Foto: Divulgação

Foto: Lívia Bastos

Desio Cafiero Filho,
historiador e morador do Jardim de Petrópolis

O Teatro Municipal foi inaugurado
em 7 de setembro de 1943, no
governo Manoel Franzen de Lima,
com o apoio do então governador do
estado, Benedito Valadares, ainda na
época do estado novo. Quem assina o
projeto é o arquiteto Raffaello Berti,
um dos fundadores da Escola de
Arquitetura da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), renomado
por seus trabalhos no Rio de Janeiro
e em Belo Horizonte. Na obra do
Teatro Municipal é patente a presença
arquitetônica italiana do início do
século XX: um exemplo expressivo da
arquitetura art decó no Brasil.
A estrutura possui três pavimentos
com capacidade para 795 pessoas.
Suas instalações são compostas pelo
foyer (saguão de entrada), palco,
poltronas acolchoadas, escadas e
pisos em mármore preto e branco,
quatro camarins, dez instalações
sanitárias e uma sala multimeios. No
final de 2003, iniciaram-se as obras
de restauração da acústica, do sistema
de segurança, além da substituição
das cadeiras por poltronas estofadas
e a construção de um acesso e de
lugares reservados para pessoas com
necessidades especiais.
Como incentivador da cultura, o
espaço abrigou uma escola de ballet e
três grupos de teatros locais. O Teatro
Municipal Manoel Franzen de Lima
é tombado pelo Conselho Consultivo
de Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima.

Foto: Lívia Bastos

A arquitetura italiana do início do século XX e estilo art decó são
marcantes na construção, que completou 76 anos, em 2019

Durante a reforma também serão feitas
pinturas internas e externas no teatro

Cadeiras da plateia também serão trocadas por poltronas
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Cultura

CASA DE CULTURA PASSOU POR OBRAS
DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Foto: João Victor Moraes

Importante espaço de difusão
da cultura nova-limense, a Casa de
Cultura Professor Wilson Chaves foi
revitalizada pelo Governo Municipal,
em 2016 e 2017. O local passou por
um processo de resgate e conservação
em todas as suas dependências,
trabalho feito com mão de obra
própria da Prefeitura. Tombada como
Patrimônio Público Municipal, em 31
de maio de 1999, a Casa de Cultura
foi inaugurada em 27 de novembro
de 1999.

Localizada na Avenida Rio Branco, no centro da cidade,
a Casa de Cultura passou por restauração e reformas

Foram realizadas a recuperação
do piso, decorado com aplicação
de sinteco, pintura das paredes
externas e internas e revitalização da
escadaria e da balaustrada. Além disso,
os vidros quebrados foram trocados,
as cadeiras e móveis, substituídos,
e as instalações elétricas e telefônicas
passaram por manutenções. As
esquadrias de madeira das portas e
janelas também foram recuperadas.

Após 12 anos parada, Galeria de Arte
Municipal voltou a receber exposições

COMPROMISSO EM
LEVAR MAIS CULTURA
AOS NOVA-LIMENSES E
PRESERVAR A HISTÓRIA
DA CIDADE
Foi sancionada a lei
que reformula o Conselho
Municipal
de
Política
Cultural, que passou por uma
revisão para adequação à
realidade atual do município.
O conselho será responsável
por atuar com base nas
diretrizes propostas pela
Conferência Municipal de
Cultura, além de deliberar,
elaborar, acompanhar e
fiscalizar as políticas públicas
de cultura, consolidadas no
Plano Municipal de Cultura.
Em breve, a próxima etapa
será a organização da
eleição para escolha dos
conselheiros.
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renomados artistas plásticos, como
Amilcar de Castro, Sara Ávila, Maria
Helena Andrés e Yara Tupynambá.
Desde sua abertura, cerca de 2.300
pessoas já visitaram a Galeria de Arte.
O local está aberto para visitação de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
e a entrada é gratuita.

Foto: João Victor Moraes

Outro importante espaço que
passou pelo processo de revitalização
e conservação foi a Galeria de Arte
Municipal, reaberta no final de 2018.
Nessa nova fase, a galeria tem
impulsionado os jovens artistas e
ofertado ao público o contato com as
obras. Algumas exposições contaram
com a curadoria da artista plástica,
professora e galerista Cláudia Renault.
Localizada na Casa de Cultura, o lugar
apresentava avarias no reboco de
parte das paredes e do teto e passou
pelas devidas intervenções. O piso
decorado também ganhou aplicação
de sinteco e voltou a ter suas
características originais preservadas.
No passado, a Galeria de Arte
da Casa de Cultura Professor Wilson
Chaves movimentou o cenário artístico
de Nova Lima com exposições de

Galeria de Arte Municipal tem recebido diversas exposições

Antes da reforma

A exposição ‘Memorial Vale Itinerante – Africanidades’ foi muito bem
recebida na Casa de Cultura. O projeto tem como objetivo propiciar à
população do município acesso e voz na discussão e reflexão a respeito das
questões étnico-raciais, propondo ações de fortalecimento das identidades
e apropriação das matrizes africanas, presentes na sociedade brasileira.
No período da exposição foi promovida uma formação de professores, em
torno do tema Africanidades, o que reforçou ainda mais a relação com o
município, deixando um legado em torno da temática”,
Wagner Tameirão,
gestor do Memorial Minas Gerais Vale

População ajudará na construção
do Plano Municipal de Cultura
Trabalho que vem sendo
desenvolvido e executado desde 2018,
a partir do Documento Final da lll
Conferência Municipal de Cultura, o
Plano Municipal de Cultura (PMC) é o
principal componente do planejamento
de longo prazo dos municípios
brasileiros para a área. Nele devem
ser registrados os compromissos

assumidos pelo poder municipal para
esse importante setor de políticas
públicas, em uma perspectiva de dez
anos, e com planejamento de projetos
e ações por gestão.
O plano inclui diretrizes, objetivos,
metas, ações, prazos de execução e
indicadores de resultados para o seu
acompanhamento. Em agosto de

2019, a Prefeitura recebeu inscrições
de cidadãos interessados em
participar do plano. A partir de agora,
serão agendadas as reuniões para
debate, com o objetivo de construir
o documento, que será a diretriz da
área.
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subvenções

Uma das instituições contempladas, em 2018, a Belo Artes
das Gerais incentiva a participação na capoeira

e que estejam em dia com a
documentação apresentada no edital.
Seis eixos temáticos poderão ser
contemplados: música, artesanato,
artes cênicas, folclore e cultura
popular, recuperação do patrimônio
cultural e literatura. As organizações
sociais participantes tiveram acesso
ao edital de chamamento público,
disponibilizado no site da Prefeitura,
e puderam se inscrever até o final
de agosto. Os projetos apresentados
estão em fase de análise pela
comissão. Também, neste ano, está
prevista a liberação de R$ 90 mil
para as três tradicionais corporações

Foto: divulgação

Nos últimos dois anos, mais de
R$ 500 mil foram repassados a
entidades de diversas áreas, como
música, dança, teatro, dentre outras.
Em 2018, o Governo Municipal
repassou cerca de R$ 260 mil em
subvenções para nove entidades,
organizações não governamentais
e três corporações musicais. As
organizações sociais contempladas
foram: Associação Milan Galo,
Coral do Jambreiro, Artes da Terra,
Associação Cultural Cine Teatro
Vagalume, Quik Companhia de Dança,
Centro Recreação de Atendimento e
Defesa da Criança e do Adolescente,
Associação dos Corredores de
Cavalhada de São José Operário de
Honório Bicalho, Associação Cultural,
Capoeira Belo Artes das Gerais,
Corporação Musical União Operária,
Corporação Musical Sagrado Coração
de Jesus e Sociedade Musical Santa
Efigênia.
Já neste ano, a Prefeitura
disponibilizará cerca de R$ 318 mil
em subvenções para até 12 entidades
que difundem a cultura no município

Foto: João Maíra Oliveira

POR MEIO DE SUBVENÇÕES, PREFEITURA INVESTE
EM PROJETOS CULTURAIS DA CIDADE

Associação dos Artesãos de Nova Lima - Artes da Terra
também foi contemplada com subvenção

musicais da cidade.
As diretrizes dos repasses seguem
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 destinam a executar projetos
dessa natureza.

Nossa entidade tem 17 anos e contamos sempre com o apoio da Prefeitura. Buscamos retratar, através dos nossos
produtos, a história da cultura de Nova Lima. A ideia é que o artesanato mostre a identidade da cidade. Por conta
do apoio da Prefeitura, conseguimos manter uma sede e um show room e, em breve, vamos realizar eventos pela
cidade que gerem renda para a associação. A gestão atual nos trata como parceiros e, com a valorização do nosso
trabalho, ele chega não apenas até a população local, mas ao turista que vem à cidade
Cláudia de Oliveira,
moradora do Bairro Retiro e presidente da Associação dos Artesãos de Nova Lima – Artes da Terra

PERFIL CULTURAL CADASTRA PROTAGONISTAS
DA CULTURA E ARTISTAS DE NOVA LIMA
A Prefeitura tem realizado o
levantamento
dos
profissionais
ligados à cultura, em Nova Lima,
das mais diversas áreas: artes
plásticas,
artesanato,
folclore/
cultura popular, literatura, música,

patrimônio cultural, teatro, entre
outros. Os interessados devem se
cadastrar no site da Prefeitura
novalima.mg.gov.br.
O mapeamento permitirá conhecer
melhor quem é o protagonista da

cultura e da arte na cidade. Com
esse conhecimento será possível
desenvolver mais políticas públicas no
segmento. Atualmente, o município
conta com dezenas de projetos,
oficinas, cursos e incubadoras em seus
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espaços culturais: Galerias de Arte,
Ceacoms, Escola de Música, Escola
de Bailados, Escola Casa Aristides,
Núcleo de Atividades Literárias,
Centros de Atividades Culturais e o
Teatro Municipal.
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PatrimÔnio

CENTRO CULTURAL DE NOVA LIMA COM MAIS
ATUAÇÃO E RESULTADOS PARA A CIDADE
Foto: Lívia Bastos

O Centro Cultural de Nova Lima,
localizado na Rua Tiradentes, no
centro da cidade, passou por uma
importante manutenção para a
conservação do imóvel que abriga
o Núcleo de Atividades Literárias, a
Divisão de Memória e Patrimônio,
o Arquivo, o Centro de Informações
Folclóricas e o Conselho Consultivo
do Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima.
A Divisão de Memória e Patrimônio
atua na garantia da preservação da

história de Nova Lima. Nesse trabalho
foram feitos inventário do Patrimônio
Cultural, laudos técnicos, vistorias,
tombamentos, envio dos relatórios do
ICMS Cultural, visita guiada às obras
de Aleijadinho e outras atividades.
Nos últimos anos, a Prefeitura
também
apoiou
diversas
manifestações culturais, como a
Cavalhada de São Jorge, Cavalhada
de São José Operário, o Encontro de
Guardas na Praça do Rosário e o
Arraial de Nova Lima.

Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima
atua para preservar a cultura da cidade
O Conselho do Patrimônio
Histórico e Artístico de Nova Lima,
criado em 1997 e ratificado em 1998,
é um órgão diretamente vinculado à
Secretaria Municipal de Cultura e faz
parte da estrutura organizacional
da Prefeitura. Um dos principais
objetivos e funções do conselho é
preservar o patrimônio e a herança
cultural do município, por meio de
ações, como o tombamento de bens

materiais e imateriais.
Esse patrimônio é formado
por obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços
destinados
às
manifestações
artístico-culturais;
conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico;
bens imateriais, como os saberes,
celebrações, rituais e festas, formas

de expressão, como manifestações
literárias,
musicais,
plásticas,
cênicas e lúdicas, e lugares, como
mercados, feiras, santuários e
praças.
Por tratar-se de um conselho
paritário, metade dos membros
é composta por funcionários da
Prefeitura, de diversas secretarias,
e metade pela sociedade civil, como
representantes de organizações não

governamentais, com sede e atuação
no município e dedicadas à área
cultural, representante clerical e
cidadãos reconhecidos pela atuação
na área cultural nova-limense. Nos
últimos três anos, o Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima tem atuado de forma
constante e com vários projetos que
visam a preservação e a valorização
do rico patrimônio cultural da cidade.

Fotos: Ricardo dos Santos Teixeira

Patrimônio preservado: Conjunto Histórico
Industrial de Morro Velho é tombado

No conjunto industrial do Morro Velho existem
27 bens imóveis inventariados

Em 2018, o Conselho Consultivo
Municipal do Patrimônio Histórico
e Artístico de Nova Lima tombou o
Conjunto Histórico Industrial de Morro
Velho com vistas a tombamento
definitivo. Foi gerado documento
que apresenta estudo detalhado
sobre o conjunto de edificações e de
equipamentos ligados à antiga área
industrial da Mina de Morro Velho. O
complexo está localizado na região
central da cidade, partindo da Praça
do Mineiro até os bairros Boa Vista e
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Mingu.
Toda a área é privada e o dossiê
contém diversas diretrizes, visando
à sua preservação. No conjunto
industrial do Morro Velho existem
27 bens imóveis, inventariados, além
de outros elementos cuja relevância
cultural também foi destacada. O
conjunto tombado engloba a Casa
Grande, o Cemitério dos Ingleses,
o Cruzeiro da Boa Vista e o antigo
complexo industrial, totalizando
251.581,00 m² de área.
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Patrimônio

Nova Lima está na 17ª
colocação, dentre os
mais de 800 municípios
mineiros, no programa
ICMS Patrimônio Cultural
Por meio da Divisão de Memória
e Patrimônio, com apoio do Conselho
do Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima, a cidade conseguiu, junto
ao Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais
(Iepha-MG), aumentar sua contagem
no programa de ICMS Patrimônio
Cultural.
Em 2016, o município encontravase com 6,60 pontos e, em 2017,
atingiu 8,70 pontos no programa.
Recentemente, a cidade alcançou o
patamar de 19,98, pontuação que

coloca Nova Lima na 17a colocação,
entre as 804 cidades mineiras
avaliadas. O salto se deu em virtude
de importantes ações desenvolvidas.
Uma pontuação maior no
programa
implica
em
mais
recursos para serem aplicados no
município, provenientes do ICMS
Patrimônio Cultural. O valor, que é
repassado mensalmente, depende
da arrecadação do Governo de Minas
Gerais, da quantidade de municípios
participantes e da pontuação de cada
um.

Importantes ações para preservação
da memória e do patrimônio
Lima, que havia cedido em
função de fortes chuvas

Criação e regulamentação,
em 2018, do arcabouço legal
necessário para o adequado
funcionamento do Fundo
Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural

Execução
do
projeto
preventivo, e posterior
aprovação pelo Corpo de
Bombeiros, para instalação
de guarda-corpo no segundo
andar do Teatro Municipal

Aprovação, pelo Conselho
Consultivo Municipal de
Patrimônio Histórico e
Artístico de Nova Lima,
das diretrizes do projeto
de restauração do antigo
imóvel que abrigou a
Biblioteca Pública

Revitalização
Aristides

da

Casa

Conclusão do dossiê para o
tombamento do conjunto
histórico de Morro Velho
Início dos trabalhos para
registro do Villa Nova
como patrimônio cultural
imaterial do município

Pintura dos prédios públicos
tombados
Recuperação do muro da
Escola Municipal Emília de

Foto: divulgação

Mês do Folclore, em agosto, foi celebrado em 2018 e 2019

Alunos visitaram exposição sobre folclore, em 2018, e participaram de palestras sobre o tema, em 2019

Foto: Divulgação

Em 2019, Nova Lima celebrou o
Mês do Folclore no dia 22 de agosto,
com narração de lendas do município,
palestra sobre o tema “Folclore,
tradição e cultura” e premiação aos
alunos das escolas que participaram
do Concurso de Produção de Textos,
com o tema Cavalhada de São Jorge.
Já em 2018, a Prefeitura
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preparou uma programação com
diversas atividades, como oficinas,
exposição, palestras com o tema
“Cultura Popular” e roda de batepapo sobre o Congado de Nova Lima.
Nos dois anos, os eventos foram
realizados no Centro Cultural e toda a
programação envolveu um público de,
aproximadamente, 400 pessoas.
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Literatura

Foto: Lívia Bastos

Em três anos, Núcleo de Atividades Literárias já realizou
diversas ações com mais de 3 mil participações

Clubes de leitura incentivam o gosto pela literatura em nova-limenses de todas as idades

Em 2017, Nova Lima recebeu um
local adequado para o estudo literário,
que possibilita e incentiva a presença
frequente da população para desfrutar
de várias obras, principalmente de
escritores da região.
O Núcleo de Atividades Literárias,
que ocupa uma sala no Centro
Cultural de Nova Lima, recebe
concursos e recitais de poesias,
rodas de conversas, palestras,
exibição de filmes, lançamentos de
livros e feiras do escritor. Desde a
inauguração do projeto, já foram
realizadas 111 atividades com mais
de 3 mil participações, sem contar as
atividades de contação de histórias
nas escolas.
No local também acontecem os
clubes de leitura “Clarice Lispector” e

“Augusto de Lima”. Os dois clubes se
reúnem, mensalmente (nas segundas
e quintas-feiras da primeira semana
do mês, nos horários de 14h e 19h), e,
a cada mês, os participantes definem
uma obra para ser lida e debatida no
próximo encontro. Em três anos, os
clubes já se reuniram 60 vezes.
O sucesso do projeto tem se
mostrado com o aumento do número
de atividades e de participações a
cada ano. Em 2017, foram realizadas
33 atividades com a participação de
824 pessoas. Já em 2018, cerca de
1.034 pessoas participaram de 40
atividades oferecidas. Apenas em
2019, até o mês de agosto, já foram
realizadas 38 atividades com 1.420
pessoas presentes.

Ações e projetos realizados pelo
Núcleo de Atividades Literárias
Lançamento de 17 livros e três cadernos de textos
60 encontros dos clubes de leitura
Bate-papos com 15 escritores
Palestra “Clarice. Essa Mulher”, sobre Clarice Lispector, com o
professor da UFOP José Luiz Foureaux de Souza Júnior
Palestra “A Literatura de Escritoras Afro-brasileiras”, com a professora
da UFJF Cecy Barbosa Campos
Criação da Academia Nova-Limense de Letras com 40 escritores
inscritos
Reunião da Academia de Letras de Minas Gerais da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - ALB/MG/RMBH

Academia Nova-limense de
letras já tem
40 escritores inscritos
Em comemoração aos 160 anos
de nascimento do nova-limense e exgovernador de Minas Gerais, Antônio
Augusto de Lima, a Prefeitura
inaugurou, em 2019, a Academia
Nova-limense de Letras, com o intuito
de reunir pessoas da cidade ligadas
às letras nas mais diversas formas de
expressão.
Entre as principais finalidades da
academia estão a divulgação da vida
e da obra de personagens históricos
e figuras literárias que ajudaram a
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construir a grandeza de Nova Lima
e de Minas Gerais; a promoção da
cultura da língua e da literatura
dos escritores locais; a pesquisa
linguística e folclórica do estado,
com predominância para a região
metropolitana de Belo Horizonte;
a promoção de eventos literários,
conferências,
exposições, saraus
e concursos para a divulgação de
escritores no município; a participação
e integração de eventos com outras
entidades congêneres.

Nova Lima é uma cidade muito importante e a
criação de uma academia de letras é uma maneira
de mostrar e reconhecer que aqui tem escritores
talentosos. A academia também incentiva as pessoas
a escreverem mais e coloca a cidade no mapa
cultural de Minas, divulgando o município para outras
academias”
Miller Brito,
morador do Bairro
Vila Operária, é escritor
e já lançou cinco livros
de suspense policial
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Manifestações Culturais

Há 44 anos, a Cavalhada de São
Jorge de Nova Lima reúne centenas
de famílias no espaço cultural. A
cavalhada foi fundada, em 1975, por
Benedito Felício Carmélio, conhecido
como “Bené Cabeça Leve”. Devoto
do santo, ao se mudar de Conceição
do Mato Dentro para o município,
conheceu a Festa de Nossa Senhora
do Rosário e, empolgado com as
tradições mantidas na cidade, criou a
Cavalhada de São Jorge.
Com apoio da Prefeitura, nos
últimos três anos, cerca de 6 mil
pessoas participaram de cada evento.
A tradicional manifestação folclórica
apresenta ao público a batalha
entre mouros e cristãos, ocorrida
na Península Ibérica, inspirada em
Portugal, nos torneios medievais. No
Brasil, há registros da realização das
cavalhadas desde o século XVII.

Foto: Leandro

realizada com incentivos do governo municipal,
Cavalhada de São Jorge é tradição desde 1975

Cavalhada, tradicional no município, simula as batalhas entre mouros e cristãos, ocorridas na Península Ibérica

Foto: Lívia Bastos

Arraial de Nova Lima reúne milhares
de pessoas para comemorar a festa julina

Arraial de Nova Lima acontece no mês de julho e valoriza os grupos de quadrilha locais

No mês de julho acontece o
Arraial de Nova Lima, no Espaço
Cultural da Avenida José Bernardo
de Barros. O evento conta com
barraquinhas de comidas típicas,
shows de forró e músicas sertanejas,
aulão de forró, performances teatrais
e, em frente ao palco, uma grande
arena recebe os grupos de quadrilhas
de Nova Lima e convidadas. Em 2018
e 2019, o marco do evento foi a
realização do Festival Intermunicipal
de Quadrilhas, por meio da parceria
com Arraial do Pé Roxo. Em 2018,
18 mil pessoas compareceram e,
neste ano, aproximadamente 30 mil
pessoas participaram dos três dias de
evento.

Participei pela primeira vez do Arraial há 20 anos, como dançarino.
Foi fundamental na formação da minha identidade cultural. Sou
um defensor da manutenção do Arraial, pois ele gera um espaço de
interação entre as famílias nova-limenses e a preservação das tradições
culturais. Precisamos investir nos grupos da cidade e resgatar a tradição
da formação, pois a quadrilha traz benefícios aos participantes, como
atividade física, auxilia na formação dos jovens, trabalho em equipe,
ensina a se apresentar em público. O apoio da Prefeitura é primordial
para a manutenção e o desenvolvimento dos grupos e do Arraial de Nova
Lima”
Hudson Carlo Silva,
presidente e marcador do Arraial do Pé Roxo e morador do Bairro Nossa
Senhora de Fátima
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Manifestações culturais

Foto: Dois Cliques

Com apoio da prefeitura, Cavalhada de São José Operário
leva a cultura espanhola para Honório Bicalho

Cavalhada de São José Operário movimenta, anualmente, a comunidade de Honório Bicalho

Há 62 anos, a Cavalhada de São
José Operário, um folguedo popular
tradicional, acontece em Honório
Bicalho, anualmente, no segundo
final de semana do mês de julho. Ela
ficou paralisada por quatro anos e
retornou, em 2017, com incentivos do
Governo Municipal. Desde então, mais
de 10 mil pessoas participaram.
Em 2019, a cavalhada foi

considerada patrimônio imaterial
do município pelo Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico de
Nova Lima.
A manifestação é de aculturação
espanhola e veio de Amarantina,
trazida pelo Sr. Zico. Ela representa as
lutas entre mouros e cristãos, esses
últimos chefiados por Carlos Magno e
os outros pelo Sultão da Mauritânia.

Derrotados, os mouros são batizados.
No princípio do espetáculo, que
dura três dias, há procissão com
o levantamento do mastro, missa
festiva, apresentação da Cavalhada
Mirim, café comunitário, além
da representação dramática da
Cavalhada e um show pirotécnico.

A cavalhada é muito
importante para a comunidade
de Honório Bicalho e região.
Essa tradição movimenta a
comunidade, em todos os
aspectos, como o comercial,
motivacional e, principalmente,
o envolvimento das crianças.
Para isso, começamos o
projeto da Cavalhada Mirim,
com o intuito de incentivar as
crianças a darem continuidade
a essa tradição. O apoio
da Prefeitura acontece em
cinco frentes: palco, som,
iluminação, segurança e
a divulgação. A parceria é
fundamental para manter essa
tradição, que também tem um
viés social”
Geraldo Gonçalves Coelho,
presidente da Cavalhada de
São José Operário

Foto: divulgação

O Encontro de Guardas de
Congado, que acontece todo ano,
na Praça do Rosário, atrai dezenas
de pessoas e reúne várias guardas
da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e do interior de Minas.
Também conhecido como reinado de
Nossa Senhora do Rosário, a festa
tem um significado especial e conta
com incentivos do Governo Municipal
para preservar a tradição.
O Congado mantém, em seus
mais de 340 anos de existência, um
importante exemplo da devoção da
cultura negra. Os escravos, vindos
da África, escolheram Nossa Senhora
do Rosário para ser a intercessora
deles, junto a Deus. Atualmente, em
Nova Lima, existem duas guardas de
marujo e congado: Nossa Senhora do
Rosário e Nossa Senhora Aparecida.

Foto: divulgação

Encontro de Guardas de Congado, mantém mais
de 340 anos de devoção da cultura negra

Guardas de outras comunidades são recebidas no encontro, que acontece todo ano, na Praça do Rosário
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dançA

Foto: divulgação

Escola de Bailados oferece aulas de ballet clássico, jazz, danças urbanas e dança de salão

Foto: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos

Em novo endereço, desde 2019,
a Escola de Bailados de Nova Lima
tem recebido mais atenção da
Administração Municipal. Hoje, a
escola atende 688 alunos, residentes
em Nova Lima e região, que aprendem
o universo da dança e suas vertentes
durante todo o ano.
São oferecidas aulas gratuitas
de Ballet Clássico (royal, vaganova
e cubano), aulas específicas para
rapazes e meninos, jazz, danças
urbanas e dança de salão.
Criada em 1999, a Escola
de Bailados de Nova Lima foi a
primeira escola de dança clássica
municipal de Minas Gerais, servindo,
posteriormente, de modelo para
outras cidades implantarem o mesmo
projeto.
O objetivo da escola é promover
a arte da dança e dar a oportunidade
a crianças, jovens, adultos e pessoas
idosas de vivenciarem a expressão
artístico-cultural e também se
profissionalizarem. Além de terem um
espaço de aprendizagem, os alunos
também participam de diversos
festivais, apresentações em grandes
eventos e de seletivas em todo país.

Foto: Lívia Bastos

ESCOLA DE BAILADOS ATENDE,
GRATUITAMENTE, CERCA DE 700 ALUNOS

Eu faço ballet há seis anos
e acho muito legal. Ajuda a
melhorar minha disciplina
corporal, por exemplo, no jeito
de sentar e andar, e até na
escola. É muito bom porque
tenho esse compromisso,
duas vezes por semana, indo
às aulas e também posso
dançar quando tem alguma
apresentação ou festival”
Elizabeth Victoria
Fernandes Machado,
10 anos, aluna de ballet
clássico e moradora do Bairro
Cariocas II

Além da disciplina, as aulas
de ballet incentivam a
Elizabeth a socializar com
outras crianças. Acho muito
importante também o fato
dela ter contato com alguma
atividade cultural, pois nem
todas as crianças têm essa
oportunidade. Começar com
o ballet clássico vai despertar
o interesse dela por outras
áreas, como o teatro e a
ópera, por exemplo”
Eliana Cristina Fernandes
Machado
mãe da Elizabeth

O que vem por aí: criação do
Corpo de Baile da Escola de
Bailados – “CIA Jovem”
O objetivo da Escola de Bailados é criar um
corpo de baile, formado pelos alunos, voltado
para a formação profissional de bailarinos,
fomentando a cultura da dança clássica
acadêmica de Nova Lima.
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música

Foto: Lívia Bastos

MAIS DE 300 ALUNOS ATENDIDOS
PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

No curso de musicalização infantil, os alunos são incentivados a desenvolverem percepção
corporal, rítmica e sensorial, que ajudam no processo de produção da música

A Escola Municipal de Música
José Acácio de Assis Costa - “Zé Fuzil”
passou por importantes mudanças,
ao longo dos últimos anos, com
intuito
de
oferecer
melhores
condições aos alunos. Em 2016, foi
necessária a realização de mudança
de sede da escola para outro endereço
e, em 2018, o novo local passou por
reformas de pintura e manutenção da
parte elétrica e do jardim.
Após as reformas, a Prefeitura
reabriu as portas da Escola Municipal
de Música em 2018. Anteriormente,
sem recursos e com as atividades
interrompidas há três anos, os cursos
estavam paralisados.
Com o esforço do atual Governo
Municipal e apoio da Vale e do
Instituto Ipoema (na retomada de

cursos para a Orquestra), a escola
reabriu suas portas para antigos e
novos alunos. Atualmente, a escola
possui mais de 300 alunos e mais de
20 profissionais ministram as aulas.
Em julho de 2019, a Prefeitura
firmou importante parceria com a
Sociedade Artística Brasileira (Sabra),
por meio da Lei Federal de Incentivo
à Cultura (Lei Rouanet), com o
patrocínio da Vallourec, na ordem de
R$ 300 mil, para iniciação do curso
de Musicalização Infantil, sendo R$
100 mil para 2019 e R$ 200 mil
para 2020. O curso é voltado para
crianças de 7 a 8 anos, regularmente
matriculadas no ensino fundamental.
O investimento ampliou a capacidade
para receber 200 novos alunos dessa
faixa etária.

De olho na história
Fundada em 2002, a Escola Municipal de Música foi criada com
o objetivo de proporcionar à comunidade o acesso gratuito a um
trabalho voltado para a formação musical, promovendo a inclusão
por meio da arte. O local atendeu às necessidades básicas da
formação técnica e, para garantir as práticas diárias, fundamentais
para o desenvolvimento musical, a escola disponibilizava, por meio
de empréstimo, um instrumento para cada aluno.
Como parte do processo pedagógico e também como consequência
dos trabalhos desenvolvidos, vários grupos instrumentais foram
criados – com destaque para a Orquestra Sinfônica e projetos de
música popular, além de que muitos ex-alunos integram tradicionais
bandas de música e corais.

Eu acho a aula de musicalização muito legal. A gente faz exercícios com barulhos para aprender o ritmo das
músicas e as notas musicais, também aprendemos a mexer os dedos para tocar flauta. Eu estou aprendendo
tudo isso, também quero aprender a tocar cajón e minha irmã quer aprender a cantar”

Bernardo Barbosa Zauza Altair e a irmã, Maria Luiza, de 7 anos,
moradores do Bairro Boa Vista
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Música

Projetos foram fundamentais para
o processo de reabertura da Escola de Música
instrumentos e estilos musicais.
As ações também serviram como
uma vitrine para os alunos e uma
oportunidade de compartilhar o palco
com mestres e colegas. Destaque do
projeto foi o encontro com Roberto
Menescal, um dos pais da Bossa
Nova.
Já o projeto “Extensão Musical”,
que aconteceu de agosto a dezembro
de 2018, ofereceu encontros e
apresentações em locais como a
Igreja Anglicana, a Igreja da Matriz
e a própria Escola de Música. Dentre
a programação, houve apresentação

Foto: divulgação

A Prefeitura realizou os projetos
“Terça Maior”, com o propósito de
criar sensibilização e formação de
plateia, como uma continuidade do
trabalho que estava sendo realizado, e
o “Extensão Musical”, para reciclagem
e alinhamento de alunos que ficaram
sem aulas por praticamente três
anos.
As ações do projeto “Terça Maior”
aconteceram de julho a dezembro de
2018 e contaram com um público
de cerca de 30 pessoas, a cada
apresentação. Durante os encontros,
professores
mostravam
novos

Projetos “Extensão Musical” e “Terça Maior” foram fundamentais
para a retomada dos trabalhos da Escola de Música

do Coral da Associação Atlética Banco
do Brasil (AABB-BH), do Coral Luís
de Camões, da Orquestra Jovem de

Matozinhos, além do fechamento do
projeto, com o Espetáculo de Natal,
formado por um grupo de 40 músicos.

Foto: Lívia Bastos

As aulas de violino estão sendo boas,
para mim, pois é um aprendizado
novo. Músicas que eu nem conhecia
ou sonhava em tocar, já estou
dominando, é algo muito especial e
que, futuramente, pode ser minha
profissão. Agradeço a Deus pelo dom
que ele me concedeu
Maria Eduarda Mendes de Oliveira,
12 anos, aluna do curso de violino e
moradora do Bairro Cascalho

Foto: divulgação

Cursos ministrados na Escola de Música:

Apresentação do Sexteto Vivace no projeto “Extensão Musical”

Violino • Viola • Violoncelo • Contrabaixo • Violão • Canto • Percussão • Lutheria
cordas • Lutheria sopros • Coral adulto e infantil • Trompete • Trompa • Clarineta
Percepção musical • Piano • Orquestra Sinfônica • Musicalização Infantil,
práticas de cidadania e formação de plateia.
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Música

Festival da Canção premiará músicas
autorais de artistas nova-limenses
Coordenado pela Escola de
Música de Nova Lima, o Festival da
Canção tem o objetivo de incentivar
o gosto da população pela Música
Popular
Brasileira;
fomentar,
revelar, reconhecer e valorizar os
diversos talentos musicais (músicos,
compositores
e
intérpretes);

aprimorar e desenvolver a cultura
musical; promover o intercâmbio
artístico-cultural e estimular a
criação e difusão musical, cedendo
um espaço para as apresentações
abertas ao público.
As músicas finalistas do festival
serão apresentadas nos dias

15, 16 e 17 de novembro, a partir
das 20 horas, na Praça Bernardino
de Lima. A melhor canção do festival
será contemplada com o prêmio de
R$ 5 mil. A segunda colocada
receberá R$ 3 mil e a terceira,
R$ 2 mil.

PROJETOS valorizam músicos locais

Foto: Lívia Bastos

A cada domingo, os novalimenses têm a oportunidade de
apreciar boas músicas, interpretadas
pelos músicos e artistas locais.
As apresentações acontecem nos
projetos “Nova Lima Canta na
Praça” e “Canta Nova Lima”, na
Praça Bernardino de Lima e em
tradicionais espaços nos bairros da
cidade, respectivamente.
O projeto “Nova Lima Canta
na Praça” teve reinício em junho
de 2018, após anos parado, e, até
dezembro, cerca de 50 músicos
locais se apresentaram, sempre
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após a missa da noite na Igreja
Matriz. O projeto conseguiu reunir
todos os artistas que participaram
das apresentações, promovendo
um grande encontro de músicos,
evento inédito na cidade. Em 2019,
o “Nova Lima Canta na Praça”
continua na Praça Bernardino de
Lima, atualmente acontecendo no
primeiro domingo de cada mês, e
cerca de 60 músicos já apresentaram
repertórios variados no projeto.
Já o projeto “Canta Nova Lima”
tem o objetivo de levar música à
população e dar oportunidade aos

músicos da cidade e aqueles que
ainda não tiveram a chance de
se apresentarem publicamente. O
projeto é realizado, aos domingos,
em bairros da cidade. Até dezembro
de 2019, o “Canta Nova Lima”
contemplará,
aproximadamente,
20 bairros da cidade e 20 músicos.
Os músicos interessados podem
se cadastrar na Casa de Cultura
Professor Wilson Chaves, localizada
na Avenida Rio Branco, 308,
Centro, das 14h às 18h.

Sinto-me honrada em participar
do projeto ‘Nova Lima Canta na
Praça’! Prestigiar os grandes
talentos da cidade que, na
maioria das vezes, estiveram
escondidos é de grande
satisfação para todos os novalimenses. Antes do projeto, eu
não tinha ideia da quantidade
de músicos que aqui vivem e
nem da variedade de sons e
estilos musicais presentes na
cidade. Creio que podemos nos
considerar sortudos por receber
tão agradáveis sons aos nossos
ouvidos, todas as noites de
domingo”

Gisele Lopes Rabelo,
moradora do Centro, se
apresenta com ritmos de MPB,
pop rock, axé e sertanejo

Projetos servem como vitrine para artistas locais se apresentarem
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Foto: Patrick Vaz

“PRA VER A BANDA TOCAR”: CORPORAÇÕES MUSICAIS
SE APRESENTAM PELA CIDADE

Apresentação da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus,
no Bairro Vila da Serra, durante o Projeto Pra Ver a Banda Tocar

Em 2019, o Governo Municipal
criou o projeto “Pra Ver a Banda
Tocar”.
Nele,
as
tradicionais
corporações musicais de Nova Lima,
União Operária, Santa Efigênia e
Sagrado Coração de Jesus, estão
se apresentando aos domingos em
diversos pontos da cidade.
Os objetivos do projeto são
aproximar essas bandas do público
das diversas regiões da cidade,
democratizar o acesso à cultura
musical,
conquistando
novos
integrantes para as bandas (crianças,
jovens e adultos), além de reunir
as famílias nas praças e espaços
públicos, valorizando os artistas
locais.
Até dezembro deste ano, as
três bandas se apresentarão em
cinco diferentes pontos da cidade:
Alphaville, São Sebastião das Águas
Claras (Macacos), Vila da Serra, Praça
Bernardino de Lima (Centro) e Honório
Bicalho. Para saber a programação,
acompanhe os canais oficias da
Prefeitura ou entre em contato
com a Escola Municipal de Música
pelo (31) 3542-5923.

oficinas

Em parceria com associações de
bairro, o Governo Municipal resgatou,
em 2019, o Centro de Atividades
Comunitárias
(Ceacom),
onde
são ministrados cursos e oficinas
gratuitos para a comunidade, nas
mais diversas áreas culturais. Esse
projeto foi interrompido em janeiro
de 2005.
Dentre os cursos, são oferecidas
aulas de bateria, pintura, teatro,
bordado, desenho, crochê e tricô,
reciclagem, dança, violão, canto,
modelagem, bijuterias e acessórios,
customização,
musicalização
e
capoeira, além de palestras que visam
promover o desenvolvimento humano
na comunidade.
Atualmente, a cidade possui 10
unidades do Ceacom, nos bairros
Bela Fama, Cruzeiro, Galo, Honório
Bicalho, José de Almeida, Matadouro,
Retiro, Santa Rita, Boa Vista e Nova
Suíça. São cerca de 36 oficinas, com
30 professores e, aproximadamente,
1.200 participantes, sendo que o
projeto tem capacidade para atender
até 1.500 alunos.
Cada espaço conta com oficinas
de arte e educação para realizar
diversas
atividades
culturais

Fotos: Divulgação

GOVERNO RESGATA PROJETO DE CULTURA NOS
BAIRROS com vaga para 1.500 ALUNOS

gratuitas. A variedade visa atender
às demandas da comunidade,
com públicos divididos por faixa
etária. Os materiais necessários nas
oficinas são de responsabilidade do
participante, informados no ato da
inscrição, que pode ser feita em cada
unidade (a relação completa com os
endereços das unidades encontra-se
na página 24).
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oficinas

Mais de 1.000 alunos atendidos
nos CENTROS DE ATIVIDADES CULTURAIs
Nova Lima conta com dois Centros de Atividades
Culturais, localizados nos bairros Jardim Canadá
e Cabeceiras. Os centros oferecem um ambiente
de convivência para a comunidade, que vem se
apropriando, cada vez mais, das atividades e se

identificando com o desenvolvimento sociocultural
em suas vidas.
Diariamente, são realizados cursos, oficinas e
capacitações, como aulas de teatro, desenho, dança,
capoeira, violão, fotografia, zumba, circo, confecção

de bonecas, grafite, batalha de MC’s e exposição de
trabalhos. De 2016 para cá, o número de alunos
tem crescido nas oficinas ofertadas que valorizam
as artes, promovem a oportunidade dos moradores
gerarem renda e, ainda, terem bem-estar.

Foto: Lívia Bastos

Centro de Atividades Culturais Cabeceiras

Oficina de culinária no Centro de Atividades Culturais Cabeceiras

Centro de
Atividades
Culturais
Jardim Canadá
Importante espaço aberto de
integração para a comunidade da
Regional Noroeste, o Centro de
Atividades Culturais Jardim Canadá
também passou por revitalização
para melhorar o atendimento aos
usuários. O prédio foi pintado e
algumas manutenções elétricas
foram feitas.
No local, são realizadas oficinas
e aulas, oferecidas pela Prefeitura,
além de que o espaço é cedido para
parceiros, também com foco em
oferecer atividades à população local.
Desde 2016, o centro do Jardim
Canadá já realizou mais de 12 mil
atendimentos e ofertou 74 atividades,
reforçando a importância do projeto
para a região. Atualmente são
atendidas cerca de 500 pessoas nas
diversas atividades.
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ampliar a oferta de cursos relacionados a essas
áreas, como o de cuidador de idosos e diversas
aulas para os alunos da E.M. Florie Wanderley Dias.
Para potencializar a oferta de cursos e oficinas,

o local passou por manutenções no portão, na rede
elétrica e hidráulica, aquisição de caixa acústica
para as aulas e oficinas e de computadores para
atender funcionários e comunidade.

Foto: Divulgação

O Centro de Atividades Culturais Cabeceiras
atende, aproximadamente, 660 pessoas em diversas
oficinas. Em 2019, o centro Cabeceiras contou com
as secretarias municipais de saúde e educação para

Oficina de produção de Queca no Centro de Atividades Culturais Jardim Canadá
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entretenimento

HÁ 22 ANOS, SEXTA NA FEIRA OFERECE DIVERSÃO,
GASTRONOMIA E MÚSICA
Foto: Lívia Bastos

Consolidada há mais de duas
décadas, na Praça Bernardino
de Lima, a Sexta na Feira é um
espaço aberto para manifestações
artístico-culturais de Nova Lima.
O objetivo é criar uma agenda de
apresentações, garantindo o acesso
de forma democrática a todos.
O projeto valoriza o artesanato
e a gastronomia local, além de
oferecer programação artística
de qualidade, por meio de shows
musicais e diversas atrações
culturais, todas as sextas, a partir
das 18h. Atualmente, a Sexta na
Feira tem a adesão de 30 expositores e uma média de 400 pessoas
visitam a feira toda semana.

Revitalizado, Projeto Sexta na Feira garante entretenimento à população e geração de renda aos expositores

Participo da feira desde o início do projeto, junto com minha esposa, Nanni, que é alemã e produz
tortas e bolos finos com receitas trazidas da Alemanha. A feira nos ajudou a ganhar clientes
de todas as regiões da cidade, já chegamos a precisar entregar senha, devido à quantidade de
pessoas que vêm para comprar. Percebo que a Prefeitura tem se empenhado em impulsionar
o projeto, pois houve uma revitalização da feira, principalmente com bandas de qualidade, por
exemplo, que atraem um bom público”
Geraldo Magela e a esposa, Nanni,
expositores da Sexta na Feira e moradores da Vila D’el Rey

A Sexta na Feira também
oportuniza a geração de renda para
expositores e artistas locais, além de
viabilizar empregos indiretos, como
prestadores de serviços e empresas
da cadeia produtiva. Para impulsionar
os negócios dos expositores e
interessados, a Prefeitura ofertou,
gratuitamente, no final de 2018,
cursos de capacitação.
Nos encontros realizados foram
debatidas práticas e técnicas para
o correto manuseio de bebidas e
alimentos expostos nas barracas,
dicas sobre como tornar o próprio
negócio mais rentável, atendimento
ao cliente, cálculo de preço do produto
final, entre outros, para melhoria dos
serviços aos clientes.

Foto: Lívia Bastos

Sexta na Feira também impulsiona o
desenvolvimento da economia criativa

Com mais segurança, Sexta na Feira recebe, em média, 400 pessoas por semana

Projeto passou por reformulação para garantir mais segurança
Com o passar dos anos, o projeto perdeu muitas de
suas características originais, que já fizeram do mesmo
um ponto de referência da cultura nova-limense. Após
uma reavaliação, feita em 2018, a Sexta na Feira
passou por significativas mudanças, principalmente em
relação à retomada das atividades culturais.
Além do novo design das barracas e dos novos
uniformes, garantindo um visual renovado para

melhor exposição dos produtos, a Prefeitura investiu
também na infraestrutura do projeto e na organização
do trânsito, com o fechamento das ruas de acesso à
praça, a partir das 16h.
O aumento do efetivo da Polícia Militar e da Guarda
Civil Municipal, no entorno da Praça Bernardino de
Lima, é outra importante melhoria, implementada para
garantir a segurança dos frequentadores e expositores
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da feira.
Com essas mudanças, o projeto Sexta na Feira
passou a atrair mais famílias que prestigiam, todas
as semanas, a culinária e os artistas locais, além
de músicos conhecidos nacionalmente, como Saulo
Laranjeira (programa Arrumação) e Dado Villa Lobos
(Legião Urbana), Fernanda Takai (O Tom da Takai) e
Sidney Magal.
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entretenimento

Foto: Lívia Bastos

FESTIVAL CULTURAL MARCA O DIA NACIONAL DA CULTURA,
EM NOVEMBRO, COM INTENSA PROGRAMAÇÃO

Para celebrar o Dia Nacional
da Cultura, comemorado no dia 5
de novembro, a Prefeitura realiza o
Festival Cultural, com uma intensa
programação durante todo o mês,
espalhada por diversas regiões da
cidade.
Neste ano, o Festival Cultural
contará
com
programação
durante todo o mês de novembro.
Haverá exposições, sendo uma da
Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG) com o tema Corpos,
dos artistas Maury Garzon e Eymard
Brandão, além de uma exposição
sobre Monteiro Lobato.
A programação segue com shows,
orquestra e coral, apresentações
de teatro, sarau, mostra de livros,

palestras com temas culturais,
batalhas de MCs, grafite, desfile Afro,
laboratórios de pesquisa artística,
oficinas, dança, workshops e
literatura, além do encerramento com
a premiação do Festival da Canção.
Em 2018, cerca de 100 ações
culturais foram realizadas, durante
o mês de novembro, envolvendo
atividades
de
dança,
teatro,
artes, artesanato, música, grafite,
patrimônio cultural e literatura. Dentre
os destaques do ano passado, foi
inaugurada a revitalização do projeto
Sexta na Feira, com apresentações de
Saulo Laranjeira e Banda Arrumação,
do músico Dado Villa-Lobos (Legião
Urbana) e da Orquestra Opus, na
Praça Bernardino de Lima.

Foto: Lívia Bastos

Em 2018, Dado Villa-Lobos foi um dos artistas que subiram ao palco no Festival Cultural

Saulo Laranjeira e Banda Arrumação também se apresentaram

Foto: Divulgação

AGENDINHA CULTURAL TERÁ PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS, EM OUTUBRO

Turma da Alegria e da Animação será uma das apresentações
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No mês da criança, comemorado
em outubro, a Prefeitura oferecerá
uma programação especial recheada
de atividades culturais para os
pequenos. A proposta do evento
é propagar arte e cultura nas
comunidades, promovendo integração
e convívio entre as crianças e
familiares de cada localidade.
Serão oferecidas oficinas de
desenho, brinquedo, pintura artística
e culinária, aulas de música e canto,
exposições infantis, apresentações do
“Moreno Show: Brincando de fazer

teatro”, dentre outras atividades, além
do fechamento com uma exposição do
criador da Turma da Mônica, Maurício
de Sousa, que acontecerá na Galeria
de Arte da Casa de Cultura Professor
Wilson Chaves.
A programação, oferecida de
forma gratuita, acontecerá em
várias regiões da cidade, em diversos
espaços, como escolas e centros
de atividades culturais. Para ficar
por dentro da agenda completa,
acompanhe os canais de comunicação
da Prefeitura.
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o que vem por aí

A Biblioteca Pública Municipal
Anésia
de
Matos
Guimarães,
inaugurada em 1972, passará por
transformações importantes que
resgatam todo seu valor. O local teve
seu prédio na Avenida Rio Branco
interditado, em 2013, transferindo
apenas o Setor de Pesquisa para a
Rua Coronel Joaquim Marcelino, 26,
em instalação provisória, sendo os
demais serviços interrompidos. Com
isso, ocorreu a deterioração do espaço
físico do prédio original e de materiais.
Ao assumir a Prefeitura, em
setembro de 2016, o Governo Municipal
tinha como meta recuperar o prédio
original da biblioteca e retomar a oferta
dos serviços interrompidos. Assim,
foi definido um novo espaço para
atender, provisoriamente, a demanda
da população, principalmente de
estudantes. Atualmente, a biblioteca
funciona na Rua Chalmers, 415,
próximo ao Batalhão da Polícia Militar.
Em abril de 2018, os seguintes
serviços foram retomados: pesquisa,
empréstimos literários adulto e

Foto: João Victor Moraes

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANÉSIA DE MATOS
GUIMARÃES VOLTA A FUNCIONAR EM NOVO ESPAÇO

Atualmente, a Biblioteca Pública Municipal está recebendo os
usuários na Rua Chalmers, 415, na região central da cidade

infantil, internet e espaço para estudo
individualizado ou em grupo. Desde
a reabertura da biblioteca, houve
a inscrição de mais de 500 novos

leitores, sendo realizados quase 8 mil
atendimentos. Agora, a Prefeitura
trabalha na ampliação do acervo,
com a aquisição de 2.907 exemplares,

sendo 673 comprados e 2.234 doados
pelas instituições Fundação Dom
Cabral e Bazar Hudson e também por
pessoas da comunidade.

Restauração do prédio original da biblioteca
Foto: Lívia Bastos

O projeto para restauração
e ampliação do prédio da
Biblioteca Pública, na Av. Rio
Branco, foi elaborado, aprovado
pelo Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e Artístico
e está em fase de licitação.
As pinturas da fachada e da
sala principal também serão
restauradas,
mantendo
as
características originais.

Prédio da antiga biblioteca, localizado na Avenida Rio Branco, passará por reformas

O projeto de criação do Memorial
Sara Ávila está em fase final para
dar início ao processo licitatório. A
Prefeitura homenageará a renomada
artista plástica nova-limense Sara
Ávila com um memorial que levará
seu nome. As instalações da casa,
que foi desapropriada, na Avenida Rio
Branco, passarão por intervenções
para resgatar suas particularidades.
O memorial também abrigará o
Atelier Livre de Artes Plásticas, além
da instalação de uma biblioteca com
um importante acervo sobre arte
contemporânea.

REFORMA DO
CINE OURO

Foto: Lívia Bastos

CRIAÇÃO DO MEMORIAL SARA ÁVILA

Localizado na Praça Dr. Antonino
Fonseca Júnior, no centro da cidade,
o prédio será reformado e, nele,
funcionará um centro cultural,
que abrigará importantes projetos
da área. A obra do Cine Ouro,
contemplada pela Lei Rouanet, em

meados de 2009, foi iniciada em
2011, mas não teve continuidade
devido a diversos problemas
envolvendo a documentação. Existe,
inclusive, uma Tomada de Contas
Especial para apurar as condições em
que a obra foi paralisada e levantar
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possíveis irregularidades. No final de
setembro de 2019, o local passará
por uma auditoria, que será realizada para avaliar o que foi feito,
antes da interrupção das reformas,
para que elas sejam retomadas com
segurança.
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CULTURA

VEJA OS ENDEREÇOS E CONTATOS DOS
PROJETOS QUE LEVAM CULTURA A TODA NOVA LIMA
Casa de Cultura Professor Wilson Chaves
Av. Rio Branco, 308 - Centro
Telefone: (31) 3541-9635 e 3542-5966
E-mail: secretariacultura.pnl@gmail.com
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Centro Cultural de Nova Lima
Rua Tiradentes, 78 – Centro
Telefone: (31) 3541-4424
E-mail: centroculturaldenovalima@gmail.com
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Centro de Atividades Culturais Jardim Canadá
Rua Groelândia, 619 – Jardim Canadá
Telefone: (31) 3541-8694
E-mail: ceacomjardimcanada@hotmail.com
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h
Centro de Atividades Culturais Cabeceiras
Rua Tamandaré, 448 – Cabeceiras
E-mail: ceacomcac@gmail.com
Telefone: (31) 3541-6698
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Escola Casa Aristides
Praça Coronel Aristides, s/nº - Centro
Telefone: (31) 3541-4333 e 3541-3377
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Escola de Música de Nova Lima
Rua Franzen de Lima, 73 – Centro
E-mail: escolademusicanovalima@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5923
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Anexo: Avenida Rio Branco, 251 - Centro
Biblioteca Pública M. Anésia de Matos Guimarães
Rua Chalmers, 415 - Centro
E-mail: bibliotecanl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-4395
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h
Escola de Bailados
Rua São Sebastião, 99 - Cascalho
E-mail: escoladedanca@hotmail.com
Telefone: (31) 3541-1726
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 11h e 13h às 18h

Locais de inscrição dos Centros de
Atividades Comunitárias (Ceacom)
Bela Fama
Sede da Associação do Bairro
Rua José de Oliveira, 959
Boa Vista
Bomserá Associação do Bairro Boa Vista
Travessa Joaquim Nabuco, 535
Cruzeiro
Ong “Família Tamos Juntos”
Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 14
Galo
Sede da Associação do Bairro
Rua Galo Novo, 500
Honório Bicalho
Sede da Regional
Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358
José de Almeida
Sede da Associação do Bairro
Rua Luiza Lucinda, 195
Matadouro
Sede da Associação do Bairro
Rua Rio de Janeiro
Nova Suíça
Sede da Associação do Bairro
Rua Espírito Santo s/n, ao lado do campo do bairro
Retiro
Inscrições pelo: (31) 99358-6002 e 98667-8387 (Rosa) ou
3541-1227 (Cleusa)
As oficinas acontecem ao lado da Casa de Nazaré, no Espaço da
Rua Padre Américo
Santa Rita
Sede do Continental, próximo à escola Municipal
Dulce Santos Jones
Rua Antônio de Paula, 817 (em cima da Loja da Lúcia)

Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima
Praça Bernardino de Lima, s/n.º - Centro
E-mail: teatromunicipalnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5949 e 3541-4659
Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e 13h às 18h
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