Cidade em
movimento
Projeto: Rudner Lopes

Obras, atividades culturais e esportivas
em todas as regiões. Nova Lima não para
de avançar!

Prefeitura

Maria de Lourdes Souza Miranda
Artista da cidade

Pra
ninguém
ficar
parado

Mundo afora, existe o preconceito pelo
fato de a sanfona ser um instrumento mais
tocado por homens. Eu tive a sorte, desde
quando comecei a tocar na infância, de
sempre receber apoio. Além disso, ainda
existe preconceito por ser idosa. Isso é uma
bobagem, pois as pessoas podem muito. Se
eu estou contribuindo, eu estou feliz!
Maria de Lourdes Souza Miranda, artista da
cidade, que não vê a hora de se apresentar na
Arena Multiuso do Espaço Cultural

Em cena o incentivo e a valorização do novalimense! O município virou um palco de
obras importantes, que vão garantir acesso
aos serviços oferecidos, com a estrutura e
comodidade que o cidadão merece.
Estrelando esse espetáculo: saúde, cultura,
esporte e lazer… o roteiro de intervenções traz
a revitalização completa do Espaço Cultural,
reforma da quadra do Senai, construção de
unidades básicas de saúde, centro de educação
infantil e muito mais.
Enquanto a Prefeitura reforma e cria novos
espaços, a cidade continua em movimento, com
atividades esportivas e culturais. Em cada região,
em cada bairro, Nova Lima oferece um catálogo
de oficinas e cursos a perder de vista, para
crianças, jovens, adultos e idosos. Atividade pra
ninguém ficar parado!
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Arena dos sonhos
A gente gosta dos eventos, mas o local tem potencial para muito mais! O Espaço Cultural
Piero Garzon Henrique vai oferecer também áreas para atividades esportivas,
culturais e de recreação. Um investimento de R$ 5,4 milhões para
garantir mais segurança e comodidade aos nova-limenses.
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Projeto: Rudner Lopes

Agora é real e oficial: o Espaço Cultural está sendo totalmente reformado! Os novalimenses ficaram décadas à espera de um lugar assim e agora terão uma arena multiuso,
com capacidade para receber eventos de até 15 mil pessoas.

Resgate
da tradição
esportiva

Quadra do Senai movimentada, jogos emocionantes
e um público que não arredava o pé até conhecer a
última equipe vencedora. Os mais antigos certamente
se lembram dessa cena, que marcou inúmeros finais
de semana ao longo dos anos. Mas, em breve, a nova
geração de atletas e torcida também terá oportunidade
de vivenciar essa experiência.
O Governo Municipal está fazendo a revitalização
completa da Quadra do Senai, uma iniciativa para
resgatar a memória e oferecer mais um
espaço para a prática de esportes na cidade.

Pelo bem-estar
da população idosa
Piscina climatizada, espaço sombreado para descanso, jardins descobertos
e atividades de lazer. Agora imagine um lugar desse com acesso gratuito.
Esse será o novo Centro de Convivência da Pessoa Idosa, cujas obras foram
retomadas há um mês. No local serão oferecidas oficinas de artesanato,
relaxamento musical e ginástica funcional, assim como as animadas tardes
de convivência. Ah! Sem falar na hidroginástica. O centro de convivência
foi projetado para atender diariamente 200 idosos e será o espaço
especialmente preparado para proporcionar acolhimento, socialização,
orientação, encaminhamento e qualidade de vida.
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Unidade de
Saúde novinha
em folha

No mês passado, a Prefeitura concluiu a obra da Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Galo e colocou a nova estrutura
para funcionar com mais serviços, como retorno do
atendimento odontológico, início da coleta de exames
laboratoriais e vacinação semanal. Mais estrutura e
comodidade para a Dona Efigênia, residente do bairro e
que, como os demais moradores, aguardava essa obra há
anos.

Essa entrega da Prefeitura foi
maravilhosa para nós. A unidade
ficou maior e a gente tem mais
conforto pra se sentar e ser
atendida sem precisar esperar
no sol. O pessoal que trabalha é
gente boa demais da conta.
Eu amo essa equipe!
Dona Efigênia Alves da Rocha,
usuária da UBS Galo

E vem mais por aí!
As obras da UBS Santa Rita estão entrando na fase de
acabamento. A comunidade terá uma unidade muito mais ampla,
com consultórios odontológico, ginecológico e de atendimentos
diferenciados – sem falar em salas de espera, vacinas, triagem,
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curativo e cuidados básicos.
O Oswaldo Barbosa Pena é outro bairro que receberá uma nova
UBS para atender usuários da comunidade e da região. As obras
estão em andamento.
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Com todo carinho e atenção
que Água Limpa merece
Educação e saúde são direitos de todos! Após colocar pra
funcionar a escola do bairro há cerca de um ano, o Governo
Municipal agora investe em obras muito esperadas pela
comunidade de Água Limpa. A construção da Unidade Básica
de Saúde (UBS), por exemplo, já voltou a todo vapor.
Outra obra que vai transformar a vida da comunidade local
é a do Centro de Educação Infantil, que terá capacidade
para atender 100 estudantes de 0 a 5 anos, com conforto,
segurança e pertinho de casa – o desejo de toda mãe e pai
para seus filhos. Além de oferecer um ambiente adequado
para o desenvolvimento das crianças, esse é um passo
importante da Prefeitura para zerar a fila de espera de
creches em Nova Lima.

Moro no Bairro Água Limpa há 12 anos e posso
dizer que a escola e a creche são sonhos realizados,
conquistas muito grandes. Sou muito feliz em dizer
que meu filho tem o melhor ensino de todos. Quem
dera, por um milagre, todas as redes de ensino
fossem iguais à de Nova Lima. Nossos filhos são
prioridades em nossas vidas, e saber que eles estão
sendo tão bem atendidos e cuidados por uma equipe
maravilhosa é muito gratificante
Aparecida Oliveira Campos,
com o filho Heitor, 4 anos, aluno da educação
infantil (E.M. Urcino do Nascimento)
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Nova Lima
Bem-Cuidada
Nós queremos ver as ruas, avenidas e praças mais
limpas, organizadas e bonitas. A Prefeitura criou o
Nova Lima Bem-Cuidada, um projeto de zeladoria que
passa um pente fino em tudo o que precisa ser feito
no município, em termos de calçamento, tapa-buraco,
manutenções e outros reparos. São sete equipes
empenhadas em fazer o levantamento e colocar a mão
na massa para resolver as demandas. Ao mesmo tempo,
seguem os serviços de capina, limpeza e jardinagem,
que já têm rotas estabelecidas, para deixar Nova Lima
no jeito!
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Tapa-buraco

Reparo de meio-fio
e passeio

Construção de
muro de gabião e
contenção

Manutenção
de esgoto

Manutenção de
drenagem pluvial

Calçamento

Terraplanagem

Retirada de taludes
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SENAI (Centro)
Status: em andamento
Tamanho: 1.295 m²
Estrutura: manutenção geral da iluminação,
nivelamento e instalação de piso modular, pintura
interna e da fachada, paredes e arquibancadas,
instalação de guarda-corpos, reforma dos banheiros
e vestiários
AMPLIAÇÃO DA E.M. HAROLD JONES (J. Almeida)
Status: em andamento
Tamanho: 1.389,40 m²
Estrutura: construção de quadra poliesportiva
coberta e vestiários, além de reforma na escola

CASA DO EDUCADOR (Campo do Pires)

Status: entrega em 24/10
Tamanho: 1.763 m²
Estrutura: refeitório, banheiro e recepção, salas
de reunião, relaxamento e massagens, serviços
jurídicos e psicológicos, laboratório de informática,
biblioteca do educador, sala multiuso e de edição
para videoaulas, espaço para estímulo da criatividade
e intervenções pedagógicas

OBRA
TODO

ESPAÇO CULTURAL (Alvorada)
Status: em andamento
Tamanho: 12.072 m²
Estrutura: parquinho infantil, ambiente para
eventos com capacidade para até 15 mil pessoas,
área de recreação, pista de cooper, academia ao ar
livre e 420 metros de percurso de caminhada com
iluminação especial
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA PESSOA IDOSA (Centro)

Status: em andamento
Tamanho: 949,23 m²
Estrutura: dois pavimentos, elevador, área de
descanso, salão de festas, vestiários, piscina
adaptada para a prática de hidroginástica, espaço
sombreado para descanso
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A PRA
LADO

UBS GALO

Status: entregue
Tamanho: 131,13 m²
Estrutura: sala de espera e recepção,
banheiros com acessibilidade, sala
de curativos, quatro consultórios
(um odontológico), copa e local para
armazenamento e limpeza de materiais

CAC HONÓRIO BICALHO

Status: entregue
Tamanho: 200 m²
Estrutura: espaços multiuso, tablado, recepção,
salas para cursos e vestiário

UBS ÁGUA LIMPA

Status: em andamento
Tamanho: 404 m² de área coberta com
estacionamento
Estrutura: sala de espera e recepção,
banheiros com acessibilidade, sala de vacina,
farmácia, consultório odontológico, sala
de observação e procedimentos, cinco
consultórios médicos

CEI ÁGUA LIMPA

Status: em andamento
Tamanho: 885,22 m²
Estrutura: cinco salas de aulas, secretaria,
fraldário, instalações para amamentação,
lavanderia, banheiros adaptados para crianças
com deficiência, sala dos professores e da
direção escolar, refeitório, despensa, cozinha,
jardim e parquinho infantil
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É dia de
feira!

Voltinhas na praça, inícios de namoros, encontros com os colegas depois
do trabalho, barraquinhas, cerveja gelada acompanhada de um espetinho e
um pedaço de torta... um cenário conhecido dos nova-limenses e que já foi
pano de fundo de inúmeras histórias!
Agora, a Sexta na Feira está de cara nova, trazendo mais conforto para
feirantes e para o público, com música ao vivo especial a cada edição e
área mais ampla para você sentar e bater papo, enquanto as crianças
brincam no espaço kids. O cenário mudou, mas continua perfeito
para produzir novos roteiros.

Qual a sua história na Sexta
na Feira? Abra o QR Code
e mande um WhatsApp!
Vamos contar as melhores
em nossas redes sociais.

A equipe da Prefeitura está de parabéns por
ter esse olhar diferenciado para o projeto,
de ouvir e atender nossos pedidos, como
o espaço para as crianças e um local com
mais conforto para os clientes. A feira é um
pedaço de mim, pois já participo há 25 anos.
Ela ajuda demais no meu orçamento. Sem
ela, eu ficaria sem chão
Arlete Januária Silva,
feirante

Ao som da tradição
Mensalmente, as corporações musicais de Nova
Lima ocupam as ruas da cidade com a melodia dos
instrumentos de sopro e percussão. O projeto Vem
ver a banda trouxe de volta ao público a tradição das
corporações musicais, em apresentações dominicais
que dão um show de harmonia e nostalgia.
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Um viva
para a arte!

Terra de muito talento e trabalho duro, Nova Lima é um celeiro
de artistas. E o que não falta por aqui é palco e público animado
para curtir uma boa apresentação de música, teatro, literatura e
dança. Pensando nisso, a Prefeitura promove, desde 2021, o Viva
Arte Festival, que abre espaço para que artistas dos mais variados
gêneros levem sua arte à sede e regiões Nordeste e Noroeste.

Acredito que os artistas se sentem mais valorizados e com
mais visibilidade, pois esses projetos incentivam a gente a
criar mais e contribuem para a cultura no município. Além
do Viva Arte, eu também participo do Meu Negócio é Música,
que é um projeto que ajuda a gerenciar e estruturar a carreira,
fazendo com que a gente siga um caminho mais claro e limpo
para chegar nos nossos objetivos
Vinícius Pedrosa,
músico

250 artistas R$ 389 mil

contemplados

investidos

77 apresentações

R$ 1.993 a R$ 6.400

diversas

de cachê

Dos bastidores ao primeiro plano
O Governo Municipal quer ver os artistas nova-limenses brilharem! Com o
objetivo de valorizá-los, divulgar seu trabalho e preservar a cultura local,
publicou três editais, além do Viva Arte Festival. E para os interessados que
têm dificuldade em consultar e compreendê-los, a Prefeitura ofereceu uma
capacitação, democratizando o acesso.
ARTESANATO
24 propostas selecionadas
3 prêmios de R$ 30 mil para pessoa jurídica
21 prêmios de R$ 6 mil para pessoa física
Investimento total de mais de R$ 200 mil
ARTES VISUAIS
6 propostas selecionadas para exposição na Galeria de Arte da Casa
Aristides
Prêmios de R$ 20 mil para pessoa física e jurídica
Investimento total de R$ 120 mil
CULTURA POPULAR
12 propostas selecionadas
Prêmios de R$ 20 mil
Investimento de R$ 240 mil
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Aprendizes
em cena

Para que em Nova Lima floresçam cada vez mais
representantes de diversos tipos de arte, a Prefeitura
disponibiliza vários cursos, na sede e nas regiões
Nordeste e Noroeste. Oportunidade para nossos
novos artistas aprenderem e se aprimorarem, seja
para seguir carreira ou curtir os prazeres da arte no
seu tempo livre.

Eu, com 51 anos,
nunca me imaginava
experimentando algo
desse tipo, mas estou
amando fazer dança.
Estar no coletivo de
pessoas tem ajudado
a melhorar meu
corpo, minha mente e
autoestima. Estou me
transformando em uma
mulher que eu nem
pensava que existia
Domingas Santos
Gonçalves,
aluna do curso de dança
de salão do CAC Jardim
Canadá
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Culinária
Música
Violão, musicalização
infantil, coral, expressão
vocal, sax, canto, flauta
doce, percussão e
teclado
Expressão corporal
Zumba, balé, capoeira,
dança contemporânea,
meditação, yoga, dança
de rua, dança de salão,
moda, jazz, dança afro,
teatro de rua, circo,
cenografia, contação
de história, recreação e
maquiagem cênica
Artes visuais
Estamparia/tie-dye,
história em quadrinhos,
pintura em aquarela,
acessórios e bijuteria,
pintura acrílica/óleo,
pintura em tecido,
maquiagem, bordado,
argila, colagem,
desenho de observação,
pintura em madeira,
pintura em porcelana,
crochê, fuxico, design
gráfico, fotografia,
cerâmica criativa,
papel (encadernação),
produção de vídeo,
brinquedos, confecção
de caixas e reciclagem
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Foto: Lívia Bastos

Em cada canto,
uma opção de cultura,
esporte e lazer

CACs
1. Centro de Atividades Comunitárias
Cabeceiras (Rua Tamandaré, 448)
2. Centro de Atividades Comunitárias
Jardim Canadá (Rua Groelândia, 619)
3. Centro de Atividades Comunitárias
Honório Bicalho
(Rua Natalício de Jesus Carsalade, 76)

Núcleos Viva Cidade
1. Quadra do Cruzeiro
2. Poliesportivo Cristais
3. Associação Chácara Bom Retiro
4. Quadra da E.M. Vicente Estêvão dos
Santos
5. Quadra Honório Bicalho
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6. Quadra Santa Rita
7. Quadra Galo
8. Poliesportivo Cabeceiras
9. Poliesportivo José de Almeida
10. Quadra Mingu
11. Quadra Cariocas
12. Poliesportivo Jardim Canadá
13. Quadra da E.M. Rubem Costa Lima
14. Associação Água Limpa
15. Quadra Bela Fama
16. Quadra Boa Vista
17. Salão Comunitário Monte Castelo
18. Praça da Bíblia
19. BNH
20. Rego dos Carrapatos
21. Banqueta do Rego Grande
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22. Campo do Montanhês
23. Praça da Boa Vista
24. Sede do Nacional
25. Matadouro
26. E.E. Josefina Wanderlei Azeredo
27. Associação Vila Operária
28. Sede do Morro Velho
29. Rodoviária
30. Escola Casa Aristides
31. Oswaldo Barbosa Pena
32. Espação
33. Trevo da MG-030
34. Praça da Estação (Honório Bicalho)

Pra ninguém
ficar parado
Atividade física perto de casa e com o acompanhamento profissional
gratuito. Bom demais para ser verdade? Pode acreditar porque esse é o
Viva Cidade, um programa criado em 2021 pela Prefeitura, para manter
Nova Lima em movimento. Várias modalidades esportivas e de lazer para
você cuidar da sua saúde. Tem dança, luta, ginástica, vôlei, basquete, futsal,
recreação e muito mais, para todo mundo da família, das crianças aos idosos.
Desde que eu era muito novo, meu pai me levava para o
tatame e sempre me motivou a praticar lutas e disputar
campeonatos. O esporte que eu mais gosto é o Jiu-Jitsu!
Ele é muito importante porque traz para a gente mais
disciplina, concentração e obediência no dia a dia
Davi Cunha Reis,
participante do programa Viva Cidade

BORA SE INSCREVER?

Os interessados devem procurar o professor no local
da atividade e solicitar a ficha de inscrição.

35 núcleos

de atividades espalhados pela cidade

11 modalidades
oferecidas
mais de 1.000
alunos participantes

TREINAMENTO SOB CUIDADOS TÉCNICOS

Quer saber se o seu treino está bom? Ou se a sua postura está correta na
hora da atividade? Quem sabe até sobre qual calçado usar para praticar
exercícios? A Prefeitura disponibiliza educadores físicos, em dez academias
ao ar livre e trajetos mais utilizados para corrida e caminhada, para
acompanhar os treinos, dar suporte e dicas para melhorar o desempenho.
Para quem é iniciante e quem já é praticante de carteirinha, vale para todo
mundo!
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#1 Campeã em
diversidade esportiva
Quem disse que Nova Lima é palco só de futebol está redondamente enganado.
Nossa cidade se transformou em uma arena para competições de várias
modalidades, promovidas nos espaços esportivos de diferentes bairros, prezando
pela diversidade e inclusão na participação dos nossos atletas.

• Torneio de Xadrez • Campeonato de League of
Legends • Campeonato de Fifa PS4 • Campeonato
de Fifa Xbox • Desafio Virtual de Corrida • Desafio
Virtual de Bike • Corrida das Mulheres • Torneio dos
Peladeiros Master • Torneio de Handebol • Torneio
de Basquete 3x3 • Torneio de Vôlei • Torneio de
Peteca • Torneio de Jiu-Jitsu • Torneio de Natação
• Torneio de Karatê • Circuito de Corrida Viva
Runners – Honório Bicalho • Circuito de Corrida
Viva Runners – Jardim Canadá • Campeonato
Nova-limense de Futsal – Jardim Canadá •
Campeonato Nova-limense de Futsal • Gincana do Vovô e da Vovó • Copa Nova Lima
de Vôlei • Copa Nova Lima de Peteca •
Desafio Trail Run – Honório Bicalho
• Corrida da Inclusão (PCD) • Copa
Nova Lima Basquete • Copa Nova
Lima de Handebol • Gincana
Escolar • Circuito de Corrida
Viva Runners – Corrida
da Guarda Municipal •
Jincon Retrô • Olimpíadas PCD •
Corrida Kids •
Torneio do
Servidor
• Copa
Nova
Lima
de Judô
• Copa
Nova Lima
de Futsal
• Copa Nova Lima de
Jiu-Jitsu • Copa Nova Lima
de Karatê • Passeio ciclístico

Participar da seleção municipal da categoria
é muito interessante. É bem legal saber
que você vai representar sua cidade em
competições fora do município

Competições para
todos os gostos

Pedro Rodrigues Alcântara de Souza,
atleta de handebol da cidade

É seleção!
Nova Lima é representada em Minas Gerais e no Brasil
afora pelos atletas que mais se destacam no basquete,
vôlei, handebol e futsal. As seleções nova-limenses de cada
categoria disputam as competições regionais e estaduais
das federações. A escolha dos jogadores é feita por meio de
seletiva promovida periodicamente pela Prefeitura.
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BOLSA ATLETA

R$ 200 a
R$ 1.000

mensais para atletas e paratletas
de alto rendimento custearem
despesas da carreira

Foto: Orlando Bento/Minas Tênis Clube

Para nossos
talentos
chegarem
mais longe

VALE DO ATLETA

Além do talento, a carreira esportiva exige
investimento de suor, tempo e dinheiro.
A Prefeitura oferece benefícios a atletas e
paratletas da cidade, para que os custos com
equipamentos, transporte, inscrições e outras
necessidades não impeçam os nova-limenses
de chegar ainda mais longe.

Passagem de ônibus
intermunicipal para atletas e
paratletas que treinam fora da
cidade

75 ATLETAS E PARATLETAS
BENEFICIADOS

Estou tendo a oportunidade de receber o
Bolsa Atleta da Prefeitura, que vem me
ajudando muito. Antes era bem mais difícil
para meus pais pagarem tudo, como maiô e
consulta em nutricionista, mas o benefício
tem auxiliado muito nesses gastos como
atleta
Ana Clara Pidner de Castro,
atleta de natação do Minas Tênis Clube
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