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CArNAvAL
dA GeNTe 
Durante 12 dias de festa, Nova Lima reviveu os
bons tempos de um carnaval feito para as famílias
e moradores da cidade 
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É importante valorizar as 
manifestações culturais

No aniversário de Nova Lima 
apresentamos, além do pacote 
de mais de 30 obras a serem 
realizadas a partir de 2018,   
uma programação cultural com 
exposição, shows, espetáculos, 
instalação do ar condicionado do 
Teatro Municipal e revitalização 
de importantes patrimônios 
públicos, como a Escola Casa 
Aristides. 

Em consonância com essas 
ações, voltamos, em 2018, com 
uma das mais importantes 
manifestações culturais da 
cidade: o Carnaval – que não 
foi realizado em 2017 por conta 
da grave crise enfrentada pelo 
município.

Tivemos 12 dias de folia 
em que as famílias nova-
limenses puderam se divertir 
e, ainda, valorizamos a cultura 
local com as mais variadas 
bandas. Contamos também 
com os tradicionais blocos das 
comunidades que fizeram uma 
grande festa. 

Entendemos que investir 
em cultura é acreditar que uma 
população só se desenvolve 
com o acesso pleno às artes, à 
música, literatura e ao teatro. 
Por isso, estamos empenhados 
em voltar com os mais de 
40 programas culturais que 
deixamos em Nova Lima há 12 
anos em funcionamento e que 
estavam parados.

Temos trabalhado para 
levar a cultura às comunidades 
com certeza de que deixaremos 
um imporante legado na vida 
dos moradores. Com dedicação, 
transparência e criatividade, 
vamos fazer de Nova Lima a 
cidade que respira cultura e arte.

Vitor Penido 
Prefeito Municipal
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Turismo

CoM DEDICAção, 
tRAnSPARênCIA E 

CRIAtIVIDADE VAMoS 
FAzER DE noVA LIMA 

A CIDADE quE RESPIRA 
CuLtuRA E ARtE

iNSCrição PArA o GASTroNomiA
dA imiGrAção vAi ATé o diA 28

Se você é descendente de imigrantes e mantém 
receitas do país de origem da sua família, faça parte 
do projeto Gastronomia da Imigração, uma iniciativa 
da Prefeitura que visa resgatar as tradições nova-
limenses e a história. Para participar, os interessados 
devem se cadastrar até 28 de fevereiro (quarta-feira), 
no departamento de turismo.

Com uma formação que contou com forte 

influência de imigrantes – africanos, espanhóis, 
ingleses, italianos, portugueses, sírio-libaneses, dentre 
outros –, Nova Lima possui um rico legado cultural 
que até hoje pode ser visto na arquitetura, tradição 
e culinária. com esse projeto, o Governo municipal 
busca atrair o olhar de moradores, visitantes e 
turistas; divulgar a cidade e despertar a necessidade 
da preservação do patrimônio cultural existente.

a Prefeitura de nova lima faz saber à população que, desde 1º/12/2017, o estabelecimento farmacêutico abaixo 
relacionado foi cadastrado para comercialização/dispensação de medicamentos à base de substâncias retinoides de 
uso sistêmico (lista c2), em cumprimento às Portarias SvS/mS nº. 344 de 12/05/98 e nº. 06 de 01/02/99.

empresa: DROGARIA ARAÚJO – FILIAL SANTA CRUZ
CNPJ: 17.256.512/0143-38
endereço: rua Santa cruZ, nº 110 – bairro centro
Cadastro nº.: 004/2017

Iniciativa da Prefeitura valoriza a culinária desenvolvida pelos 
descendentes de imigrantes

fALe Com A ouvidoriA!

NoTA

A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre 
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores 
possam registrar 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 ou e-mail: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Participe ativamente da 
reconstrução de Nova Lima!
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inscrições:
até 28 de fevereiro
(segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h)
departamento de turismo: Praça dr. antonino fonseca Júnior, nº 8, centro
mais informações: (31) 3581-8423



r$ 2,7 miLhõeS Serão iNveSTidoS NA PoLiCLíNiCA 
do JArdim CANAdá

AçõeS São iNTeNSifiCAdAS PArA CoNTer A febre 
AmAreLA e o AEDES AEGyPtI

Nova Unidade Básica de Saúde (UBS) funcionará anexa ao prédio

Prioridade é dada em regiões onde há casos suspeitos da doença

as obras da Policlínica do Jardim canadá avançam. no início do 
mês, o Governo Municipal retomou a construção do equipamento público, 
localizado na rua vancouver, 225, que vai oferecer acompanhamento 
e pequenos procedimentos cirúrgicos, exames de raio-X, dentre outros 
atendimentos. os usuários também contarão com consultas com clínico- 
geral, pediatra, ginecologista e dentista.

o prédio terá dois pavimentos, e as obras serão executadas em duas 
fases: na primeira, será implantada mais uma UBS para a comunidade; 
o Pronto atendimento estará finalizdo na segunda etapa. o valor total da 
obra é de r$ 2,7 milhões, sendo r$ 1 milhão do próprio município e o 
restante decorrente de contrapartida de uma empresa mineradora.

A construção da Policlínica do Jardim Canadá foi anunciada em 
2011, mas nunca esteve perto de ser concluída. o que se viu durante 
anos foi uma obra abandonada.  

logo que assumiu a gestão municipal, em 2016, o Governo 
trabalhou na revisão do projeto para viabilizar a realização da obra e 
por fim à angústia da população da região noroeste, que aguarda com 
expectativa a conclusão dos serviços.

A Prefeitura trabalha para conter o avanço da febre amarela 
no município, bem como para combater o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zica e chikungunya e também da febre amarela. 
A Administração Municipal montou um esquema de reforço com equipes 
volantes que vão de casa em casa.

As equipes, compostas por duas enfermeiras e quatro técnicos de 
enfermagem, têm a missão de realizar ações de combate à febre amarela 
em regiões onde há casos suspeitos da doença e em localidades que não 
há cobertura das equipes de Saúde da família (eSf). os profissionais 
visitam os domicílios para identificar a situação vacinal, bem como 
orientar sobre a doença. 

A vacina é dada in loco àqueles que nunca se vacinaram e que 
não têm impedimento para a imunização, caso contrário, a pessoa é 
encaminhada à Policlínica Municipal para avaliação do médico de plantão, 
contratado exclusivamente para essa situação. 
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Saúde

Equipe trabalha desde o início do mês na construção da Policlínica 
localizada na região noroeste de Nova Lima

Agentes
Somam-se às equipes, 15 agentes comunitários de Saúde que percorrem os domicílios para realizar
o cadastro de toda a família nas áreas descobertas. outros 20 Agentes de Combate a endemias reforçam
as atividades de combate ao Aedes aegypti, com visitas domiciliares para checar a existência de criadouros, realizar 
tratamento focal e orientar as famílias sobre as ações essenciais em casa para evitar o aparecimento do mosquito.

Paulo Cândido de Lima, 
morador do Jardim Canadá

Nosso sonho é ter essa policlínica pronta. Acredito que seja a obra mais importante do Jardim 
Canadá. Eu passei aqui na rua e vim confirmar se realmente começou, porque isso representa 
muito para nossa comunidade
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mAiS SeGurANçA e fLuidez No TrâNSiTo
O Governo Municipal realiza a manutenção periódica da 

sinalização de trânsito em nova lima para garantir melhor 
fluidez ao tráfego de veículos e prevenir acidentes. nos últimos 
90 dias, mais de 50 ruas, de aproximadamente 30 bairros da 
cidade, receberam as intervenções.

Dentre os principais serviços estão substituição de placas 
e balizas danificadas, bem como sinalização horizontal, com a 
revitalização da pintura de faixas de pedestres e redutores de 
velocidade, realizados recentemente na área central da sede, 
na região do vila da Serra e também próximo às unidades 
escolares.

Em função do crescente aumento do número de veículos 
que circulam na cidade, da mudança das características 
de algumas vias e dos maus hábitos de motoristas, outras 
readequações e mudanças serão propostas na cidade, como 
a realizada nas ruas Elógio Pimentel e Vila Maria e Alameda 
Guimarães Rosa, no Retiro, que passaram a ter mão única em 
trechos específicos.

orientações na volta às aulas
com o início do ano letivo, a educação para o trânsito promove a campanha de volta às aulas 2018. o objetivo 
das palestras realizadas nas escolas municipais é orientar sobre o uso do Transporte Escolar legalizado e 
credenciado pela Prefeitura. a e.m. cristiano machado foi a primeira unidade contemplada pela iniciativa que 
conta com o apoio da Guarda civil municipal.

Trânsito

Trânsito no retiro foi alterado para facilitar a circulação de veículo
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mAiS oPorTuNidAdeS de NeGóCioS PArA AS muLhereS

iNSCriçõeS AberTAS PArA CurSo de 
iNformáTiCA báSiCA

Prefeitura oferece apoio técnico e acompanhamento para quem tem o sonho de empreender

Aulas serão oferecidas nos sete telecentros da cidade, a partir do dia 15 de março

Mais um passo foi dado na ampliação das políticas públicas 
de empreendedorismo na cidade para fortacelecer a economia 
local. e, dessa vez, em direção ao público feminino. o Governo 
municipal implantou o mulheres empreendedoras, no dia 7 de 
fevereiro, no Hall da Prefeitura, projeto pioneiro na cidade, como 
um incentivo às mulheres que desejam ter o próprio negócio ou 
que já possuem um empreendimento.

O Mulheres Empreendedoras é uma parceria da Prefeitura 
com a Junior Achievement, que será responsável por ministrar 
as aulas e orientar os encontros e o plano de negócio das 
participantes, bem como o acesso aos recursos de microcrédito.

As participantes receberão todo o apoio necessário para  
definir metas, planejar ações, calcular riscos e dar impulso ao 
seu objetivo de empreender, como estímulo para desenvolver 
ainda mais as suas habilidades e transformar o seu talento em 
trabalho e renda pessoal ou familiar. informações: 3542-5620

estão abertas, até o dia 5 de março, as inscrições para 
o curso gratuito de informática básica em sete telecentros. 
os interessados devem ter mais de 12 anos e comparecer 
aos locais de inscrição munidos de Carteira de Identidade e 
formulário de autorização dos pais preenchido (no caso de 
menores de 18 anos). 

Durante o curso, que tem duração de três meses, os alunos 
vão aprender noções básicas de Word, excel, Power Point, 
envio de e-mails e internet. as aulas começam no dia 15 de 
março e serão realizadas nas sete unidades de Telecentro da 
cidade, localizadas nos bairros Centro, Honório Bicalho, Santa 
rita, retiro, cabeceiras, José de almeida e Jardim canadá.
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Desenvolvimento Econômico

Catarina Lutero, 
gerente-geral da Junior Achievement

Isamar Custódio Sacramento,  
microempreendedora do ramo alimentício

É preciso investir na mulher, pois ela já tem o espírito empreendedor ao cuidar da saúde e educação dos 
filhos, por exemplo. Ela está à frente na política, faz parte da força econômica nacional e representa 
40% da força de trabalho do país. Por isso, vamos ajudá-las a escrever o projeto e a administrar o 
orçamento em casa e nos negócios

Ao ficar desempregada, procurei alternativas e investi no ramo alimentício, pois é o que eu sempre tive 
afinidade. A mulher precisa se empoderar e correr atrás dos seus sonhos. Com esse projeto, as coisas 
ficam mais fáceis, pois teremos suporte e orientações de como empreender um negócio próprio

Local das inscrições:

- Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (Rua 
marquês de Sapucaí, 15, no centro)
- regional noroeste (rua Kenon, 95, Jardim canadá)
- regional nordeste (avenida natalício Jesus carsalade, 
358, Honório bicalho)
- telecentro da rua nova (rua abolição, 254, centro)
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carnaval da gente é sucesso com foco na segurança, no lazer dos nova-limenses e na valorização dos músicos locais
um carnaval para toda família. foi isso o que os nova-limenses vivenciaram nos 12 dias de folia promovida pela Prefeitura. o carnaval da Gente reuniu cerca de 50 mil pessoas, shows de diversas bandas locais, blocos nos bairros e, ainda, uma programação especial 
para a criançada. tudo com segurança e estrutura adequada para receber os foliões. Confira um pouco dos melhores momentos dessa grande festa!

João Paulo Lacerda e Shirley Lopes,
com a filha Ana Luz, moradores do Bairro Quintas

Neste ano, saímos de casa sabendo que seria um carnaval 
de família. Fomos aos blocos dos Sujos, do Boi, oswaldão 
e Marylou – sempre com a nossa filha. Foi bem legal! Nos 
divertimos muito
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carnaval da gente é sucesso com foco na segurança, no lazer dos nova-limenses e na valorização dos músicos locais
um carnaval para toda família. foi isso o que os nova-limenses vivenciaram nos 12 dias de folia promovida pela Prefeitura. o carnaval da Gente reuniu cerca de 50 mil pessoas, shows de diversas bandas locais, blocos nos bairros e, ainda, uma programação especial 
para a criançada. tudo com segurança e estrutura adequada para receber os foliões. Confira um pouco dos melhores momentos dessa grande festa!

Amauri Duarte nunes,
morador do Bairro Matadouro

o carnaval foi muito bom, tranquilo e seguro. Percebi que, 
neste ano, as pessoas brincaram com respeito. Participei, 
como sempre, do Bloco dos Sujos, que é uma tradição

bLoCo doS SuJoS
bLoCo CoLA NA PreTA
bLoCo oLoSuJoS



O esquema de segurança montado pela Prefeitura durante o Carnaval da Gente garantiu tranquilidade para os foliões e 
blocos de rua. a Guarda civil municipal teve um efetivo de 80 guardas para as ruas; além disso, o apoio da associação dos 
bombeiros civis e da segurança privada contribuíram para o sucesso do carnaval na cidade. a Polícia militar também reforçou 
a segurança durante os dias de folia e a Polícia civil manteve o plantão 24h até a Quarta-feira de cinzas. 

bLoCo dA TAiobA
bLoCo mArYLou
bLoCo dA meLhor idAde 
bLoCão dA ruA NovA
& PAviLhão vermeLho Bruno Luís de oliveira,

morador do Bairro Cruzeiro

É muito bom ter essa festa
de volta para nossa cidade.
o carnaval é uma época em que 
conseguimos reunir os amigos e 
nós sempre nos planejamos para 
essa chegada tão boa do ano
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bLoCo do bALANçA
bLoCo do LeLé dA KuKA
bLoCo do roSário
bLoCo mACACo mALuCo
bLoCo emoçõeS
bLoCo do CAixão

Philipe Ferreira,
com o sobrinho Miguel, 
morador do Bairro Cariocas

o carnaval esse ano foi
bem organizado e seguro.
Foi tranquilo para curtir
com a família



desde o dia 27 de janeiro, os bairros receberam blocos que animaram as comunidades. além disso, a Prefeitura preparou uma 
programação para as crianças com rua de lazer, shows infantis e matinê.  a região nordeste e noroeste também entraram 
na folia com o desfile dos tradicionais blocos locais. 

bLoCo dA diNdiNhA
bLoCo do dorJão
bLoCo LiGA dA JuSTiçA
bLoCo LíbriS
bLoCo Simidão

Marcos Bernardes,
Banda do Marcão

o carnaval de Nova Lima foi 
excelente! A volta dos shows próximo 
a rua Santa Cruz a organização, 
o policiamento e, principalmente, 
o público, fizeram uma grande 
festa, sem confusão, com muita 
alegria e boa energia. Só tenho que 
parabenizar a Prefeitura por ter feito 
esse excelente carnaval
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bLoCo Como é Que é
bLoCo do oSWALdão
bLoCo foLiA doS AmiGoS
bLoCo NA CoNTrAmão
bLoCo do boi
bLoCo uAi PAPAi



Fazenda

PAGAmeNTo do iPTu Terá iNíCio No mêS de AbriL

Para facilitar a vida do contribuinte, a Prefeitura fixou o prazo 
do vencimento da primeira parcela ou da Cota única do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e territorial urbana (iPtu) 2018 para o 
mês de abril. É que no início do ano, aumentam os compromissos 
financeiros, como impostos, taxas e, principalmente, materiais 
escolares com os quais as pessoas precisam se comprometer. 

O envio das guias para o pagamento do imposto está previsto 
para a segunda quinzena de março. o contribuinte poderá optar 
pelo pagamento à vista, com o desconto de 10%, ou parcelado 
em até nove vezes.

O pagamento do IPTU é importante para o desenvolvimento 
da cidade, e o montante arrecadado pode ser investido nas 
demandas da população, como em obras de infraestrutura, 
manutenção viária e nas áreas de educação e saúde, por exemplo, 
e, portanto, não tem uma destinação específica. o aumento, em 
relação ao iPtu de 2017, foi fracionado para os exercícios de 
2018 e 2019, ou seja, 50% do aumento já serão cobrados no 
exercício de 2018 e os outros 50% só serão cobrados a partir de 
2019.

Contribuinte pode fazer simulação pelo site do valor a ser pago

Simulador
a administração municipal disponibilizou o simulador do iPtu 2018 no site www.novalima.mg.gov.br para que o 
contribuinte possa conferir o valor do imposto e se programar para o pagamento. É possível acessar a ferramenta via 
computador e dispositivos móveis e o valor indicado no simulador não apresenta o desconto de 10% para o pagamento 
à vista e não inclui o valor de taxas.
ao receber a guia, é importante conferir as informações do  imóvel e dos dados cadastrais do iPtu. caso haja alguma 
divergência, procure o departamento de cadastro imobiliário antes do vencimento da cota única / 1a parcela para a 
devida correção.

Atenção: os processos de revisão abertos após 26/04/2018 somente alterarão os dados cadastrais para fins de iPtu 
do próximo ano.

informações: (31) 3541-4340 / 4346 (departamento de cadastro imobiliário)

*Tem direito à isenção os seguintes contribuintes:
Associações comunitárias de bairros e as agremiações desportivas
ex-combatente ou sua viúva
Isenção social para Contribuinte integrante do Cadastro Único para Programas Sociais dos Governos Federal
e municipal e para imóveis da faixa i, do Programa “minha casa minha vida”
isenção social para os “imóveis residenciais categoria baixa”
contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos e renda até 03 salários mínimos e de um único imóvel:
Áreas verdes, RPPN´s, Reserva legal e Àreas de Preservação Permanente
Imóveis Tombados
contribuintes que tenha doenças graves e atendam a requisitos da lei municipal 2341/2013
desconto especial conforme a lei 2029/2007

*Para saber todos os critérios para a concessão da isenção do IPTU acesse o site: www.novalima.mg.gov.br

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 P

M
NL



PUBLICAção DA PrEFEITUrA DE NovA LIMA 13

obras

ServiçoS de iLumiNAção PúbLiCA São reTomAdoS

PrefeiTurA exeCuTA obrAS NA reGião NordeSTe

obrAS de PAvimeNTAção No JArdim CANAdá

A manutenção preventiva e corretiva da iluminação 
pública de nova lima voltou a ser executada. 
Inicialmente, está sendo priorizada a demanda reprimida 
por substituições de lâmpadas queimadas, reatores e 
relés, de acordo com uma programação preestabelecida.

As solicitações do serviço de manutenção podem 
ser feitas pelos telefones: 0800 032 15 39 e (31) 3541-
4408. equipes estão empenhadas em atender a sede do 
município e suas regionais. 

Firmado em caráter emergencial, o novo contrato 
tem duração de seis meses e representará uma economia 
de r$ 84 mil/mês comparada ao anterior, totalizando 
mais de r$ 500 mil nesse período. instalações novas e 
extensão de rede não fazem parte desse contrato e são 
as demandas que a Administração Municipal tem como 
expectativa atender. 

o Governo municipal executou recentemente intervenções 
nos bairros da região noroeste. a equipe de limpeza trabalhou 
para deixar a rua nove mais cuidada. a capina foi realizada 

em toda a extensão da via, que tem início na rua liberato 
augusto. imprescindível neste período de chuvas, o mesmo 
serviço também foi executado no cemitério de Santa rita.

O Governo Municipal realizará serviços de drenagem e 
pavimentação em diversos pontos da cidade. os trabalhos da 
primeira etapa foram iniciados no Jardim canadá, no dia 12, 
durante o feriado de carnaval, e serão concluídos nos próximos dias.

Os serviços de fresagem e recapeamento asfáltico foram 
programados para as ruas Yuri, Paraíso, alaska (entre Kimball e 

ontário) e Hudson (entre vitória e alaska). a via Príncipe charles 
também terá seu asfalto recapeado. 

Atendendo a uma antiga demanda da população local, o 
Governo Municipal segue trabalhando na análise de outros pontos 
que receberão os serviços, dentre eles nos bairros Mingu e Vila da 
Serra.

Prefeitura atende demanda e economiza mais de r$ 500 mil com novo contrato

Troca de lâmpadas queimadas foi retomada no município
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Pavimentação de vias no Jardim Canadá favorece o trânsito local

obras tiveram início no carnaval outros bairros receberão os serviços de pavimentação
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Igualdade racial

Juventude

Ana Laborne, professora e pesquisadora

o papel do branco deve ser o de luta em prol da igualdade racial. Ele tem de entender qual é seu lugar e as 
relações que se estabelecem neste contexto. Se a cor da pele não pode ser um diferenciador, ser branco não 
pode ser um privilégio

Qual o papel do branco no combate ao racismo? o que 
é branquitude reinventada? Para explicar esse e outros 
conceitos e sanar as mais diferentes dúvidas sobre o 
tema, o Governo Municipal recebeu, na sede da Assessoria 
de Políticas Públicas, a professora e pesquisadora Ana 
Laborne, formada em Ciências Sociais, com mestrado 
e doutorado em Educação pela Universidade Federal de 
minas Gerais (ufmG).

Durante uma manhã de apresentação e discussões, o 
público pôde conhecer melhor a construção da identidade 
racial no brasil, a raça negra, a mestiçagem e o contexto 
das classificações raciais. ao final, ficou o convite aos 
brancos para tomarem conhecimento dos privilégios 
herdados – não por culpa, mas pela estrutura social do 
país – e lutarem para que essas prerrogativas se tornem, 
um dia, oportunidades para todos.

brANQuiTude reiNveNTAdA: umA LuTA ANTirrACiSTA
Pesquisadora ressalta o papel do branco em defesa da igualdade racial 
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Público acompanhou explanação sobre as relações raciais no país

vem Aí A SeGuNdA edição do Jovem TribuS

Uma tarde de muitas atividades para diferentes públicos e 
gostos que promete ser, mais uma vez, um sucesso. a Prefeitura 
realiza, no dia 25 de fevereiro (domingo), a partir das 14h, no 
poliesportivo do Cristais, a segunda edição do projeto Jovem 
tribus. Prática do skate, basquete de 3x3, futebol de rua, 
apresentação da escola de bailados de nova lima e show com 
bandas da cidade fazem parte da programação.

O projeto, que conta com o apoio de importantes parceiros, 
tem como finalidade envolver diferentes elementos da cultura 
jovem em um mesmo espaço, promovendo a união e interação 
de grupos espalhados pela cidade. a missão é elaborar as mais 
diversas políticas públicas nas áreas da cultura, do esporte, 
lazer, desenvolvimento econômico e social que contribuam para 
o empoderamento dos jovens nova-limenses.

Projeto será realizado no dia 25 de fevereiro, a partir das 14h, no poliesportivo do Cristais

Primeira edição foi realizada em janeiro e reuniu grande público
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NovA LimA reCebe eSPeTáCuLo muSiCAL “beCAuSe”

TeATro muNiCiPAL
reCebe Ar CoNdiCioNAdo 

em comemoração aos 317 anos de nova 
Lima, o Teatro Municipal receberá nos dias 
24 e 25 de fevereiro o espetáculo musical 
“because”, construído a partir das canções dos 
beatles. Serão três apresentações gratuitas, 
uma no sábado, às 19h, e outras duas no 
domingo, às 19h e às 20h40.

“because” é uma história que se desenvolve 
a partir da jornada de um personagem que se 
angustia e sai em busca de uma resposta aos 
seus anseios. Para dar exuberância cênica às 
vivências do personagem, a trama é contada 
através de canções, coreografias, cenários, 
iluminação e projeções.

no palco, estão cerca de 60 artistas, 
entre bailarinos, coralistas e instrumentistas. 
O espetáculo tem como pontos fortes as 
coreografias – que mesclam dança clássica, 
moderna e de rua – e os figurinos, que vão 
desde roupas de festa aos trajes usados na 
década de 1960.

Pedido antigo da população, o Teatro Municipal 
recebeu dois aparelhos de ar condicionado doados 
pela Jam engenharia. um dos aparelhos será 
usado para resfriar a plateia e o outro será 
direcionado ao palco e aos camarins. 

Cultura

PUBLICAção DA PrEFEITUrA DE NovA LIMA 15

exPoSição SArA áviLA é
deSTAQue NA GALeriA de ArTe muNiCiPAL

A Galeria de Arte Municipal apresenta a 
exposição Sara Ávila, uma homenagem a essa 
renomada artista plástica nova-limense falecida 
em 2013. as obras serão expostas até o dia 23 
de março, como parte das comemorações dos 
317 anos do município.

a exposição tem a curadoria da artista 
plástica, professora e galerista claudia renault. 
A Galeria de Arte Municipal está com as portas 
abertas de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h. a entrada é gratuita.

Reconhecida em todo o mundo pela 
maestria de suas obras, Sara Ávila integrou o 
Movimento Internacional Phases com sede em 
Paris, desde a década de 1960. era uma grande 
artista e protagonista da Escola Guignard, 
como professora das disciplinas de Desenho 
e Criatividade, além de ter sido diretora dessa 
instituição de ensino. Presidiu o conselho 
Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais 
e a Sociedade Amigas da Cultura em Belo 
Horizonte.
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os ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria do Teatro
Municipal, a partir das 14h, da sexta-feira (23/2). Limite de dois 
ingresos por pessoa. Classificação 10 anos.




