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ACIDADE
MAIOR CENTRO 
INTEGRADO DE
CÂNCER DO pAís 
EM NOVA LIMA

Campeonato de Futebol 
Amador começa no próximo 
dia 18 

Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Poliomielite 
e o Sarampo 

Mês da Juventude contém 
programação especial até
o dia 26 
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Oncobio é inaugurado na região do 
Vila da Serra por iniciativa do Hospital 
Biocor em parceria com o  Grupo 
Oncoclínicas;  primeiro centro  de câncer 
totalmente integrado do Brasil vai 
oferecer atendimento oncológico em 
um único espaço, com infraestrutura 
completa e equipado com a mais 
sofisticada tecnologia mundial de 
combate à doença 
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Mais uM ganho 
expressivo para

a saúde
Desde o início do nosso governo, temos 

atuado em várias frentes para voltar a 
ofertar serviços de saúde de qualidade para a 
população. Com esse propósito, conseguimos 
alcançar grandes resultados como zerar a 
fila de exames laboratoriais que estavam 
parados; retomar as obras da Policlínica 
do Jardim Canadá; ampliar para R$ 16,25 
milhões os investimentos no Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes; e viabilizar a compra 
de sete novas máquinas de hemodiálise e 
quatro novos leitos de CTI.  

Avançamos, ainda, no fornecimento 
descentralizado de medicamentos em sete 
farmácias municipais e na reorganização 
e fortalecimento das Unidades Básicas de 
Saúde que atuam como porta de entrada das 
demandas dos cidadãos.

Em consonância com essas ações, 
investimos na área odontológica com a 
reabertura de consultório nas escolas, 
retomada da oferta de próteses dentárias e 
atendimento especializado para pessoas com 
deficiência. 

As ações de fiscalização ambiental no 
território nova-limense continuam. Em 
vistoria integrada, técnicos da Prefeitura, 
guardas civis municipais ambientais e 
policiais militares realizaram uma operação 
de combate a parcelamento do solo nas 
imediações do Bairro Galo. Dentre as 
atividades irregulares no local, foram 
identificados desmatamento em Área de 
Preservação Permanente (APP), construções 
irregulares, abertura de estradas, 
terraplanagem e venda de lotes sem 
autorização. O autor será responsabilizado 
pelos crimes e pelas infrações.

Vale lembrar que qualquer cidadão 
que se envolver nessas práticas responderá 
administrativamente, ficando sujeito a multa 
e embargos, e criminalmente de forma 
solidária. As punições atingem, inclusive, 
empresas e prestadores de serviços que 
forem flagrados nessa área exercendo 
qualquer atividade.

A Fiscalização Ambiental de Nova 
Lima foi reestruturada e suas ações têm 
sido realizadas com ampla integração e 
cooperação das polícias militar e civil, além 
do Ministério Público.

MEIO AMBIENTE / SEGURANÇAEDITORIAL

Fiscais da Prefeitura, guardas civis municipais ambientais
e policiais militares atuam em integração e cooperação

vistoria integrada coMbate 
loteaMentos irregulares

Nesse caminho, investimos mais de R$ 
127 milhões na saúde porque acreditamos 
que a qualidade de vida da população é reflexo 
dos serviços prestados pela municipalidade. 
Agora, ao participarmos do lançamento do 
Oncobio, que é o primeiro Centro de Câncer 
totalmente integrado do Brasil, confirmamos 
ainda mais nossos esforços para que Nova 
Lima seja referência mundial em saúde e 
possa continuar cuidando da população com 
todo respeito que ela merece.

Vitor penido, 
prefeito 

investimos mais de R$ 127 
milhões na saúde PoRque 
acReditamos que a qualidade 
de vida da PoPulação é ReFlexo 
dos seRviços PRestados Pela 
municiPalidade

dá um like!

Fale coM
a ouvidoria!

A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre 
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores 
possam 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!

telefones: 3541-4376 e 98835-1966

e-mail: fiscalizacaoambiental@yahoo.com.br

CONTATOs pARA DENúNCIA:

Loteamentos irregulares causam danos ambientais e econômicos
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Soltar pipa é uma das principais atividades 
de lazer nesta época do ano. Apesar de ser muito 
divertida, a brincadeira requer cuidados para 
evitar acidentes e, até mesmo, mortes. Ciente 
disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou 
uma série de palestras em escolas da cidade 
para alertar as crianças contra o uso de linhas 

cortantes. O primeiro encontro foi realizado 
no dia 7 de agosto, na Escola Municipal Dona 
Antonieta Dias de Souza. O maior vilão da 
brincadeira é o cerol, uma mistura de cola e 
vidro usada na linha para disputar pipas. A linha 
chilena é outro item extremamente perigoso que 
pode provocar cortes profundos. Por lei, o uso de 

ambos é considerado crime.

Crianças e adolescentes devem ficar atentos 
ainda em outras medidas de segurança, como 
não soltar pipa perto de redes elétricas nem 
levantar ou abaixar a linha durante a passagem 
de veículos.

Requerer o Alvará de 
Funcionamento agora ficou mais 
fácil e seguro. Desde o ano passado, 
a Prefeitura vem trabalhando para 
facilitar a vida do contribuinte 
(pessoa física e jurídica) com a 
desburocratização para a retirada 
do documento. 

Alguns documentos que eram 
exigidos para a emissão do alvará 
foram dispensados, como o Termo 
de Responsabilidade e Compromisso 
e o registro do contador. Também, 
se o imóvel estiver regularmente 

cadastrado na Prefeitura, não é 
mais preciso apresentar a “Prova 
de propriedade”. 

Para atividades de “baixo risco” 
(conforme classificação nacional), 
a pessoa pode preencher os dados 
e apresentar os documentos via 
internet, ao abrir processo no 
site da Junta Comercial. Essas 
mudanças nos critérios facilitam a 
vida do contribuinte e agilizam na 
regularização dos empreendimentos 
no município.

SEGURANÇA

FAZENDA

Palestras em escolas abordam os riscos do uso de linhas cortantes

menos documentos na hora de abrir o processo facilita a vida do contribuinte 

guarda Municipal alerta para os
cuidados ao soltar pipa

obter alvará de FuncionaMento agora 
Ficou Mais Fácil

guardas civis municipais e estudantes durante palestra na escola Municipal dona antonieta dias de souza
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Com o Cras Centro, 65 bairros que estavam descobertos 
pela Proteção Social Básica passaram a ter atendimento 
eficaz mais próximo de casa

No dia 27 de julho, o Centro de 
Referência em Assistência Social 
(Cras) Centro completou um ano de 
atividades e com sua abertura gerou 
100% de cobertura da  proteção social 
básica, deixando o atendimento da 
assistência social mais próximo do 
cidadão.

A ampliação dos Cras foi essencial 
para que a Prefeitura ofertasse os 
serviços de assistência social de 
forma descentralizada, facilitando 
o acesso da população. A iniciativa 
possibilitou, ainda, um trabalho mais 
completo e mapeamento aprofundado 

dos beneficiários que utilizam o 
sistema único de assistência social. 

Nos Cras são ofertados os 
serviços de Proteção e Atendimento 
Integral à Família; Convivência 
e Fortalecimentos de Vínculos; 
oficinas; visitas domiciliares; 
ações comunitárias, palestras 
socioeducativas; Cadastro Único; 
Carteira do Idoso; programas Bolsa 
Família e Vida Nova; orientação 
profissional; cursos Pronatec e 
benefícios eventuais. 
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com a criação da unidade, a Proteção social Básica
de nova lima avançou ainda mais no atendimento aos que mais precisam 

cras centro coMpleta
uM ano coM grandes resultados

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Por meio do Cras consegui entrar 
no Bolsa Família e, quando tenho 
uma urgência, seja de precisar de 
algum alimento ou mesmo de um 
direcionamento para curso, o Cras 
é aquela mão amiga que tenho

Cristiane Nunes,  
usuária do Cras Centro

NÃO PROTEGER A INFÂNCIA, É CONDENAR O FUTURO.  
ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL É UMA RESPONSABILIDADE 
DE TODOS.

O trabalho infantil é uma das portas de entrada para as demais 
violações de direitos de crianças e adolescentes.

Quando uma criança trabalha, diminui o seu tempo disponível para 
convivência familiar, para brincar, estudar e aprender.
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Confira os próximos 
encontros:
• 13/08, às 18h30 – gêneros 
alimentícios

• 27/08, às 18h30 – 
Ferramentas e materiais de 
serralheria e afins

Temas que serão abordados:

• Compreendendo as Mudanças

• Visão de futuro e quebra de paradigmas

• aprendendo com líderes de sucesso

• Vitórias a conquistar

Inscrição do dia 13 a 16 de agosto, pelo 
telefone 3542-5620.
Vagas limitadas.

Informações e inscrições:
(31) 3541-3369

O incentivo aos empresários 
locais para vender para a Prefeitura 
segue com a realização de workshops. 
Os temas dos eventos deste mês são 
Gêneros alimentícios e Ferramentas 
e materiais de serralheria e afins. O 
objetivo é esclarecer dúvidas de como 
funciona o processo de compra, bem 
como incentivar que empresas locais 
vendam mais para a Prefeitura. 

O evento é parte do programa 
Comprar Bem, iniciado em 2017, e 
oferece também consultoria gratuita 
para melhorar a competitividade das 
empresas sediadas em Nova Lima 
nas licitações públicas. Ao comprar 
mais no município, a Prefeitura 
contribui para o aquecimento da 
economia local. 

Depois da implantação da 
educação empreendedora nas escolas, 
com a capacitação de 31 educadores, 
e da criação de cenários propícios 
(Zona Limpa de Desenvolvimento) 
para a atração de aceleradoras de 
startups, a Prefeitura, em parceria 
com a Escola de Formação Gerencial 
de Nova Lima, Senai, IBM e Fundação 

Dom Cabral, realizará, nos dias 18 e 
19 de agosto, o curso de Liderança 
para o Desenvolvimento Local. 

O objetivo é estimular, mobilizar 
e capacitar os participantes como 
potenciais líderes, para estarem 
atentos e mais preparados para 
aproveitarem as oportunidades 
e superarem as dificuldades que 

possam surgir em sua atuação local.
Dessa forma, a Administração 

Municipal avança na melhoria da 
interlocução de lideranças para 
fortalecer o desenvolvimento 
da cidade. Poderão participar 
empreendedores, gestores municipais 
e lideranças de projetos sociais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Participe e saiba mais sobre procedimentos para concorrer nas licitações públicas

objetivo é preparar lideranças e conectar pessoas para
o desenvolvimento do município 

coMprar beM terá
dois workshops neste Mês

inscrições abertas para curso
de capacitação de lideranças

Fiquei impressionada com a competência do workshop. O conteúdo é 
riquíssimo e é notável o cuidado com todo o projeto. Todas as empresas 
deveriam participar ao menos uma vez dessa capacitação. Como 
coach financeira, atendo muitas empresas e, certamente, vou levar o 
aprendizado para os meus clientes

Amanda Rodrigues, 
participante do último workshop
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Banco de talentos
Compareça à Rua chalmers,
nº 88, centro ou à Rua Kenon, nº 
95, Jardim Canadá, com carteira de 
trabalho, documento de identidade, CPF 
e comprovante de endereço.  

desenhista mecânico (cód. 806)

com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino técnico em desenho mecânico 
ou graduação em engenharia mecânica.  
Atividades: desenvolver desenhos de 
tubulações de pequeno porte, conjuntos 
motobombas e isométrico de tubulações. 
benefícios: vale-transporte. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 17h30. Salário: a combinar.

Farmacêutico (cód. 807)

com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter curso superior em farmácia, experiência 
mínima de seis meses e Carteira de 
Habilitação a ou b. atividades: atender 
clientes, orientar sobre uso de medicamentos 
e prestar serviços de atenção farmacêutica. 
Administrar e estruturar treinamentos para 
os balconistas da loja. Gerenciar recursos 
materiais e financeiros. assessorar a diretoria 
e setores da empresa com a apresentação 
de relatórios mensais. controlar o estoque 
de medicamentos controlados e antibióticos, 
conferência de receitas, farmácia popular, 
SnGPc e vigilância Sanitária. benefícios: 
vale-transporte e assistência médica. 
Horário de trabalho: de segunda a sexta-
feira: das 7h30 às 17h15. Salário: r$ 
2.400,00.120h40. Salário: 1.093,80.

os cadastros poderão ser feitos até  
15 de agosto. caso o candidato já o 
tenha efetuado no período  de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

Vagas de Emprego
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lembre-se:
• a água de pia deve passar pela caixa de gordura e não diretamente na rede de esgoto
• não é permitido o despejo de óleos, graxas, solventes, gorduras e substâncias explosivas ou inflamáveis 
em ramais de esgoto ligados à rede coletora da Prefeitura 
• dê o destino correto ao óleo de cozinha; nova Lima possui pontos de coleta
• a manutenção do ramal interno é de responsabilidade do morador. Para situações excepcionais, a 
Prefeitura deverá ser consultada
• Para evitar a calcificação de gordura na rede de esgoto, a caixa de gordura deve ser verificada 
mensalmente e limpa sempre que necessário

Mau cheiro e sujeira são 
transtornos causados dentro de casa 
e nas vias públicas, quando o esgoto 
entope. A principal causa desse 
problema é o descarte de objetos no 
vaso sanitário ou na extensão da rede.

A Prefeitura recebe uma alta 
demanda de solicitações da população 
para desentupir esgoto. No entanto, 
os moradores podem colaborar para 
evitar o entupimento, não jogando 
objetos e outros detritos dentro do 
vaso sanitário.

O serviço de manutenção de 
esgoto em via pública é feito por 
equipe reduzida e os pedidos de 
desobstrução são atendidos de acordo 
com a urgência da situação.

É importante lembrar que a 
manutenção gera mais custos para o 
município, que tem se esforçado para 
equilibrar as contas públicas. 

Informações: (31) 3541-4405

Neste mês, a manutenção de 
limpeza segue nos bairros Nossa 
Senhora de Fátima, Bela Fama, Alto 
do Gaia, Paulo Gaetani, Cruzeiro, Vila 
Marise, Barra do Céu, Monte Castelo, 
Rosário, Olaria, Vale da Esperança, 
Oswaldo Barbosa Pena I e II, Chácara 
Bom Retiro e nas avenidas Geraldo 
Dias Borges, Presidente Kennedy e 
José Bernardo de Barros. No entanto, 
para manter esse cuidado, é preciso 
que todos contribuam. Boas atitudes 
ajudam a conservar a cidade limpa. 

objetos jogados em vasos sanitários são as principais causas de entupimento
na rede de esgoto

cidade está mais bem cuidada com o serviço de limpeza pública,
porém, população deve contribuir não sujando as vias

OBRAS

colabore coM a cidade

serviço de liMpeza continua
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Faça a sua parte!
• não jogue lixo ou objetos nas ruas, passeios e bocas de lobo
• Coloque o lixo para coleta somente nos dias e horários estabelecidos
• não varra terra, areia ou brita para dentro dos bueiros
• não jogue galhos de podas de árvores (lixo verde) nos passeios
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OBRAS

A quadra esportiva localizada no Bairro Cruzeiro passa por reformas. 
A estrutura metálica do espaço estava comprometida. A Prefeitura está 
realizando os reparos necessários para garantir a segurança dos usuários.

Na Rua Dois, em Matozinhos, localidade que fica em Honório Bicalho, a 
Prefeitura realizou manutenção em toda a extensão da escada, que estava em 
más condições. A estrutura foi reforçada e a rampa, reconstruída.

 A Escola Municipal Ana do Nascimento Souza de Educação Especial está 
mais segura com as reformas de acessibilidade. A Prefeitura criou rampas de 
acesso e reformou passeios. Ainda serão feitas mais intervenções para facilitar 
o acesso de cadeirantes e de pessoas com dificuldade de locomoção.

Um trecho do canteiro central da Avenida José Bernardo de Barros foi 
fechado para manter a segurança na via. Há anos, parte do canteiro central, 
próximo ao Espaço Cultural, estava aberto, e motoristas o utilizavam para 
atravessar a avenida, causando transtorno para pedestres e veículos que 
circula na via. O local foi fechado conforme a estrutura original antiga e em 
breve receberá serviços de jardinagem.

Pequenos reparos em espaços públicos são realizados para garantir a segurança das pessoas. a quadra 
esportiva do Bairro cruzeiro teve a estrutura reforçada, a escola ana do nascimento souza recebeu 

serviços de acessibilidade para garantir a segurança de funcionários e alunos. Já em matozinhos, que 
fica em honório Bicalho, foi feita manutenção em uma escada na Rua dois.

Manutenção eM locais públicos:
Mais segurança para usuários

Reforma quadra
do Bairro cruzeiro 

manutenção na Rua dois,
em honório Bicalho

Reformas para acessibilidade
da escola ana do nascimento souza 

mudança no canteiro central
da av. José Bernardo de Barros
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próteses odontológicas
voltaM a ser entregues a pacientes 

preFeitura elabora Manual
do agente coMunitário de saúde

A fim de aumentar a qualidade 
do serviço e humanizar ainda 
mais o atendimento dos usuários, 
o Governo Municipal realizou, em 
julho, um treinamento com os 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). No encontro, foi entregue a 
cada profissional um manual com 
todas as informações referentes às 
atividades do dia a dia e a atuação 
na comunidade. A elaboração do 
conteúdo é uma iniciativa inédita e 
servirá de modelo para a aplicação em 

outros municípios.
A cidade conta atualmente com 

130 agentes comunitários. A equipe 
integra o Programa Saúde da Família 
e desenvolve ações de promoção da 
saúde e prevenção às doenças por meio 
de atividades individuais e coletivas. 
No processo de fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o ACS 
tem se mostrado um profissional de 
extrema importância ao realizar a 
integração dos serviços de saúde com 
a comunidade.

O Governo Municipal trabalha 
para reduzir a demanda reprimida 
por próteses dentárias, como roach, 
peças metálicas e dentaduras. Neste 
momento, são priorizados os pacientes 
que aguardam por mais tempo, alguns 
há cerca de dez anos. O objetivo é 
zerar a fila de espera – que chegou a 
contabilizar cerca de 3.000 pessoas – 
e, em seguida, reiniciar o acolhimento 
e atendimento de novos usuários.

 Em Nova Lima, a população 
conta com 24 consultórios, sendo 18 
em Unidade Básica de Saúde (UBS), 

cinco em escolas, além do Centro 

de Especialidades Odontológicas 

(CEO) e outro da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), para os casos de 

urgência e emergência.

Vale lembrar que a UBS é a 

porta de entrada para os serviços 

odontológicos do município, ou seja, o 

usuário deve procurar, primeiramente, 

a unidade de referência do bairro para 

ser atendido.

documento apresenta orientações e normas de atuação para os 130 profissionais do município 

Prefeitura retoma serviço e atende, inicialmente, os usuários que aguardavam desde 2008
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Cidade avança na redução da demanda reprimida
por serviços de saúde que estavam interrompidos

agentes Comunitários de saúde fizeram treinamento
para aprimorar o atendimento

Saúde

“Fiz o pedido há vários anos. Quando 
recebi a ligação falando que eu seria 
atendido, fiquei até surpreso. Fui 
muito bem atendido”

Roberto Marques Leopoldino,  
morador do Bairro Bela Vista

“Eu nem lembro mais quando procurei 
o serviço. Depois que me ligaram, fui 
muito bem recebida e atendida. Fiquei 
satisfeita”

Maria José De Freitas,  
moradora do Bairro Vila Operária
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nova liMa ganha Maior centro de
reFerência eM oncologia da aMérica latina

Um espaço moderno, integrado, 
com infraestrutura completa e 
equipado com a mais sofisticada 
tecnologia mundial no combate ao 
câncer. Essa é a descrição do Oncobio, 
inaugurado na quinta-feira (09/08), 
no Vila da Serra – uma iniciativa 
do Grupo Oncoclínicas e do Hospital 
Biocor, com o apoio da Prefeitura. 

O Oncobio foi construído em uma 
área de cerca de 10.000 m² e abriga 
um prédio de sete andares, sendo o 
primeiro centro nesse formato no país, 
dedicado ao cuidado integral aos seus 

pacientes, com serviços que seguem 
protocolos mundiais de atendimento 
oncológico. 

Equipado com tecnologia de ponta, 
o espaço conta com o acelerador linear 
mais avançado para radioterapia do 
mundo, um dos primeiros a entrar em 
operação no Brasil. 

Para a realização desse complexo, 
foi concedida pela Administração 
Municipal, em outubro de 2016, uma 
licença que estava parada há tempos 
na Prefeitura.

Comprehensive Cancer Center 

Comprehensive Cancer Center é 
um modelo adotado por instituições 
de ponta nos grandes centros dos 
Estados Unidos que consiste na 
utilização de técnicas avançadas 
de medicina de precisão, como a 
radioterapia a partir do equipamento 

True Beam STX 9 (melhor aparelho de 
radioterapia do mundo), e tratamentos 
complexos como os transplantes de 
medula óssea. A tecnologia permite 
tratar as células cancerígenas com 
uma precisão milimétrica, que atinge 
a região a ser tratada com baixíssimo 
comprometimento do tecido saudável 
ao redor. 

oncobio centro integrado de câncer, inaugurado na quinta-feira (09/08), é resultado de uma
parceria entre o instituto Biocor e o Grupo oncoclínicas, com apoio da Prefeitura de nova lima 

equipamento true Beam stX 9:
melhor aparelho de radioterapia do mundo

oncobio está localizado no Vila da serra
e atenderá particular e alguns convênios

Saúde

“A missão do grupo é vencer o câncer, melhorar a qualidade 
do tratamento oncológico praticado no Brasil e cuidar da 
integralidade do atendimento ao paciente. Isso pressupõe um 
investimento em tudo que é mais avançado, pois queremos 
ser uma referência mundial no tratamento do câncer. 
Estamos diante de um marco histórico no cuidado e nos 
acolhimentos dos pacientes, marcas que diferenciam o nosso 
Grupo Biocor”

Bruno Ferrari,  
presidente do Conselho de Administração do Grupo 
Oncoclínicas

“A aliança entre o Biocor e o Oncoclínicas nos tornou mais 
confiantes e preparados para prevenir e cuidar da saúde 
de pacientes, desde o diagnóstico a diversas formas de 
tratamento de câncer. Doenças cardíacas e câncer assolam 
o mundo hoje; é uma honra comandar  duas unidades de 
tratamento para essas doenças. E esse avanço na parte de 
oncologia me deixa muito feliz.  temos equipamentos de 
última geração e profissionais competentes e experientes. 
Agradeço ao Vitor Penido, que sempre nos apoiou e, 
também, a toda a população de Nova Lima”

Dr. Mário Vrandecic,  
presidente do Biocor Instituto

Infraestrutura
O Oncobio contará com uma unidade de transplantes autólogos 

e alogênicos, tanto para adultos como para crianças, dedicada para 
tratamento das neoplasias hematológicas como as leucemias agudas. 
O espaço terá ainda um andar destinado à infusão de quimioterapia 
de adultos, centro de especialidades médicas oncológicas e uma ala 
de Oncologia Pediátrica que terá uma estrutura à parte, com leitos 
individuais, espaço família e alta tecnologia para auxiliar durante o 
tratamento, como painéis holográficos, salão de jogos e, principalmente, 
profissionais especializados no tratamento infantil. 

Distrito de Inovação
O bairro Vila da Serra tornou-se o Novo Distrito de Inovação de 

Minas Gerais no ano de 2017 e conta com uma gama de empresas que 
são peças fundamentais na área da inovação. E, o Biocor, é sem dúvidas, 
uma delas, se destacando na área da Saúde e Biotecnologia. Dessa 
forma, o Oncobio é um importante empreendimento para a geração de 
empregos e receita para Nova Lima.
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A bola vai rolar no Campeonato 
Nova-limense de Futebol Amador. 
Considerada uma das principais 
atrações e opções de lazer da cidade, 
a competição esportiva começa no 
dia 18 de agosto e promete agitar 
as comunidades com as disputas das 
séries A1, A2 e B.

Durante três meses, mais de 1.300 
atletas, de 44 times, participam da 
edição que, agora, será realizada pela 
Prefeitura, com a organização da Liga 

Municipal de Desportos.
A novidade neste ano fica por 

conta do critério para inscrição, que 
exigirá uma cota de 20 jogadores 
nascidos ou moradores de Nova Lima 
de um total de 30 inscritos por equipe. 
O objetivo da decisão é resgatar a 
essência do futebol amador nova-
limense, reconhecido como referência 
em Minas Gerais, e contribuir para a 
formação dos jovens nas categorias.

Vêm aí novas atrações organizadas 
pelo Governo Municipal. As inscrições 
para o Campeonato Nova-limense de 
Xadrez estão abertas e seguem até o 
dia 31 de agosto. A competição será 
realizada nos dias 1o e 2 de setembro, 
na Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Semel) – Rua Melo Viana, 174, 
Centro – e dividida nas categorias 
juvenil misto (sub-16) e adulto misto.

A Prefeitura ainda abriu inscrições 
para as aulas de xadrez para iniciantes 

no projeto Esporte na Comunidade. As 
atividades ocorrerão na Semel, nos 
turnos da manhã e da tarde, e poderão 
receber 30 alunos inicialmente.

No próximo mês, a 
Administração Municipal realizará 
ainda o Campeonato Nova-limense 
de Basquete Adulto. As vagas são 
limitadas, e as equipes têm até o dia 
31 de agosto para se inscreverem.

ESPORTE

caMpeonato de Futebol
aMador coMeça no dia 18 de agosto

preFeitura abre inscrições para
caMpeonatos de xadrez e basquete

competição será realizada pela Prefeitura e terá como critério a inscrição de 20 atletas nova-limenses por equipe

competições serão realizadas nos mês de setembro

MAiS DE 1.300 atletas

44 EquiPES

CERCA DE 130 jogos

17 camPos DE
FutEBOL AMADOR

3 DiViSõES

jogos escolares de minas gerais (jemg): o colégio Santo agostinho e a escola estadual João felipe da rocha (Polivalente) conquistaram o 4º 
lugar no basquete masculino módulos i e ii, respectivamente. no atletismo módulo i, ana cecília oliveira tomaz, do instituto Santa terezinha, ficou em 
5º lugar na prova de 80 metros com barreiras e em 8º na dos 75 metros; Paula cristina Santos, do centro educacional São tomás de aquino, ficou em 
5º lugar no salto em distância e em 6º nos 1.000 metros.

Fique ligado!

Em setembro, 
serão iniciados os 
campeonatos de 
base sub-13, sub-15 
e sub-17, além do 
Master
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Esporte na Comunidade também recebe inscrições 
para as aulas de xadrez para iniciantes

CAMPEOnAtOS DE XADREz E 
baSquete: (31) 3541-4329

mais inFormações e inscrições:

ESPORtE nA COMuniDADE – AuLAS 
de xadrez: (31) 3541-4328
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O Harmoniza Nova Lima, festival 
que combina cervejas artesanais 
e pratos produzidos por bares e 
restaurantes do município, contará 
com a participação de dez blogueiros 
de gastronomia, turismo e cerveja. A 
ação irá ajudar a divulgar o evento 
de maneira mais ampla, além de 
atrair mais público e visitantes para a 
degustação dos pratos e das cervejas. 

Após o término do festival, serão 
divulgados as notas das combinações 
de cada estabelecimento em que os 
blogs passaram. Para acompanhar as 
divulgações e resenhas, a população 
pode acessar pelo instagram nos 
endereços:

@batomnocopo, @pricebeer,
@barbabarrigaecerveja
@blogcasalmil, @coisasdemineiro.

Harmoniza Nova Lima 

Começou em 10 de agosto e 
vai até 9 de setembro, o Harmoniza 
Nova Lima com a participação de 25 
estabelecimentos do município, com 
cardápio especial e opções para todos 
os gostos. Conheça a programação 
completa pelo site: www.novalima.
mg.gov.br 

A comitiva de cônsules da Inglaterra visitou Nova Lima nesta semana. 
Thomas Nemes, cônsul-britânico em Belo Horizonte, Simon Wood, cônsul-geral 
britânico no Rio de janeiro, Liz Davidson, ministra-conselheira da Embaixada 
Britânica em Brasília, e Joanna Crellin, cônsul-geral britânica em São Paulo 
conheceram alguns pontos turísticos, como a Casa Grande, a Igreja Anglicana, 
a Praça do Bicame e outros. Os laços entre Nova Lima e a Inglaterra, como na 
história da mineração, foram um dos motivos para a visita da comitiva. 

Depois de conhecerem alguns pontos turísticos, o prefeito Vitor Penido 
recebeu as autoridades britânicas em seu gabinete para um chá com queca, 
iguaria cuja receita é de origem britânica, e apresentou-lhes as ações do governo 
para o desenvolvimento da cidade. Na oportunidade, o prefeito salientou que 
“Nova Lima está de portas abertas para projetos e investimentos vindos da Grã-
Bretanha” que deixou lembranças marcantes, como a deliciosa queca (bolo com 
frutas = cake), o aqueoduto “Bicame” e expressões curiosas, como “uai (Why?)” 
e “chaula (pá)”, em Nova Lima.

TURISMO

Já coMeçou o Festival harMoniza nova liMa

chá inglês

Blogs de gastronomia prestigiam o evento e experimentam
as harmonizações feitas pelos estabelecimentos e cervejarias participantes

comitiva de consulados britânicos visita pontos turísticos de nova lima
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eu já tinha afinidade com nova Lima. estou há três anos em Belo Horizonte com projetos em Minas gerais. essa visita 
foi importante para conhecermos, apoiar e prestigiar a nossa história. Minas, com os comércios e empresas, é um 
estado muito importante e que precisa ser reconhecido no Reino Unido

Thomas Nemes, 
cônsul britânico em Belo Horizonte

Comitiva britânica que visitou os
pontos turísticos de Nova Lima Fo
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Aprender um segundo idioma é 
um dos requisitos diferenciais seja 
para o mercado de trabalho, para 
ampliar os estudos e até mesmo para 
fazer uma viagem. Com esse foco, a 
Prefeitura oferece aulas de inglês 
para 1.411 alunos que participam 
da Escola em Tempo Integral. As 
atividades são ofertadas em 15 

escolas do ensino fundamental.
Nas Escolas Municipais Emília 

de Lima, Cristiano Machado, Dona 
Antonieta Dias de Souza, Harold 
Jones, Dulce Santos Jones e Vicente 
Estevão dos Santos, as aulas 
iniciaram no dia 05 de março e 
nas escolas Jose Brasil Dias, Florie 
Wanderley Dias, Jose Francisco, Dalva 

Cifuentes Gonçalves, David Finlay 
e Benvinda Pinto Rocha, no dia  6 
de agosto.  As aulas de inglês são 
oferecidas duas vezes na semana e 
fazem parte da grade obrigatória do 
programa que conta também com o 
ensino de Português, Matemática e 
Esporte

Os alunos da E. M. Emília de Lima realizaram uma 
aula prática de ciências com o auxílio da Guarda Municipal 
e da equipe de Educação Ambiental do Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos. No local, os estudantes 
fizeram uma caminhada e exploraram as riquezas 
naturais do parque.

Cerca de 90 profissionais que atuam no Programa Escola 
em Tempo Integral, nas 16 escolas de ensino fundamental, 
passaram por uma capacitação de primeiros socorros 
realizada pela Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somit). 
A formação contribui para que os profissionais da educação 
possam atuar rapidamente em casos de urgência.

EDUCAÇÃO

agora, todos os alunos do 4o e do 5o ano, da rede municipal de ensino,
têm aulas de inglês

O informativo A Cidade apresenta 
o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam 
criatividade e descontração no 

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

As crianças da E. M. Cristiano 
Machado fizeram uma releitura da 
obra Abaporu, de Tarsila do Amaral  

Os alunos da E. M. Martha 
Drummond Fonseca aprendem a 
conhecer melhor os alimentos

O Centro de Educação Infantil 
nancy Romani realizou uma 
reunião de pais. O encontro é 
um importante instrumento de 
aproximação entre a família e a 
escola

A Escola Municipal Carlos Henrique 
Roscoe tem utilizado recursos 
tecnológicos como ferramentas 
para o desenvolvimento das 
crianças 

a e. M. Cristiano Machado realizou o 
Campeonato de Fatos. Os campeões 
foram premiados com  medalha, 
certificado e lembrança

escola eM teMpo integral oFerece 
aulas de inglês para as crianças

curso de priMeiros 
socorros para 

educadores

incentivo à
conscientização

aMbiental

Administração Municipal capacitou os professores
de inglês e os novos estagiários Fo
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centro cultural apresenta a história
do Município aos alunos da rede Municipal

As crianças do 3o  ano fundamental 
da rede municipal de ensino estão 
aprendendo um pouco mais sobre 
a história de Nova Lima e seus 
bens culturais em visitas externas 
realizadas em conjunto com o Centro 
Cultural. A primeira turma a conhecer 
um pouco mais sobre a cidade foi 
da Escola Municipal César Rodrigues, 
do Miguelão. Ao todo, 20 crianças 
participaram da atividade.

Logo depois, foi a vez dos 
alunos da Escola Municipal Dalva 
Cifuentes Gonçalves. Quarenta e seis 

crianças estiveram na visita guiada 
no Corredor Cultural da Avenida Rio 
Branco, passando pela Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves, Galeria de 
Arte Municipal, Escola Municipal de 
Música e pelo zigue-zague.

A iniciativa é de grande valor 
porque esclarece a preservação de 
bens patrimoniais em Nova Lima. As 
visitas poderão ser agendadas com o 
Centro Cultural assim que cada escola 
trabalhar a história do município nas 
salas de aula.

EDUCAÇÃO / CULTURA 
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“Esse trabalho que estamos desenvolvendo 
com a educação municipal é uma aproximação 
do bem real, ou seja, nossas crianças têm a 
oportunidade de ver e conhecer de perto as 
nossas riquezas culturais”

Maria Madalena Duarte,  
artista plástica e educadora do Centro Cultural 

Orquestra

ESCOLA
DE MÚSICA
NOVA LIMA

MUSICAL
EXTENSÃO

Venha participar do 1º Masterclass da 
Escola de Música José Acácio de Assis 
Costa “ZÉ FUZIL”. 

Um encontro colaborativo que vai reunir 
comunidade, artistas e convidados. 

Todos poderão apresentar-se para o 
professor e ouvir as sugestões de melhoria 
de técnica e interpretação. 

Você é nosso convidado especial para essa 
experiência.

26/8
na Igreja

Anglicana

10h30

R. Dr. Cássio Magnani, 505
Olaria 

Nova Lima

CONVIDADO ESPECIAL

CORAL LUÍS DE CAMÕES
Uma viagem pela música portuguesa.

O Centro de Atividades Culturais Cabeceiras, em parceria com a Unidade Básica de Saúde 
do bairro, esatá com inscrições abertas para aulas de yoga. Serão ofertadas 25 vagas 
e os interessados devem se inscrever na Rua Tamandaré, nº 448 – Cabeceiras, ou pelo 
telefone 3541-6698. As aulas tiveram início no dia 6 de agosto e serão às segundas-
feiras, das 13h às 13h45. 

inscrições abertas 
para aulas de yoga



CULTURA

Alguns trabalhos do poeta, 
contista e escritor Sérgio Batista Bah 
serão declamados pelos integrantes 
dos dois Clubes de Leitura do Centro 
de Atividades Literárias no dia 22 de 
agosto, às 19h30, no Centro Cultural 
de Nova Lima, na Rua Tiradentes, 78, 
centro.

A entrada é gratuita e os 
participantes terão a oportunidade de 
conhecer um pouco mais a história 
do município. Além de diversos livros 
de poesias, ele publicou a obra “Os 
Magalhães”, dedicada à memória de 
Ignácio Augusto Magalhães “Yaiato”, 
seu bisavô.

Embora não tenha nascido em 
Nova Lima, essa obra de Sérgio Batista 
Bah é um importante documento para 
a preservação da história da cidade.

As noites de domingo ganham um toque especial com o projeto “Nova Lima 
Canta na Praça” em que músicos da cidade se apresentam no coreto da Praça 
Bernardino de Lima, das 20h às 22h, com direção do artista Rogério Luciano.  
Nesta primeira quinzena de agosto, as apresentações foram paralisadas em 
virtude dos festejos de Nossa Senhora do Pilar.

integrantes dos clubes de leitura
declaMaM obras de sérgio batista bah

nova liMa canta na praça

confira a agenda:

• Domingo dia 19/8: Romero Bicalho & Renato 
Cosenza e Luciana do Pilar

• Domingo dia 26/8: Edian Araújo e Vinicius 
Kappella
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
O SARAMPO E A POLIOMIELITE

CRIAÇAS DE 1 ATÉ 4 ANOS E 11 MESES

DE 6 A 31 DE AGOSTO

 DIA D
18/08

SÁBADO

Vacinação disponível de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS):
Bela Fama • CAIC • Cruzeiro • Cristais • Cascalho • 
Cabeceiras • Honório Bicalho • Jardim Canadá •
José de Almeida • Macacos • Nova Suíça •
Nossa Senhora de Fátima • Santa Rita • Retiro • 
Policlínica (8h às 16h) •
Unidade Zoonoses do Jardim Canadá (8h às 13h30)

Dia D, 18 de agosto, sábado das 8h às 17h, nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS):
Bela Fama • CAIC • Cruzeiro • Cristais • Cascalho • 
Cabeceiras • Galo • Honório Bicalho • Jardim Canadá • 
José de Almeida • Macacos • Mingu • Nova Suíça • 
Nossa Senhora de Fátima • Santa Rita • Retiro • 
Policlínica

Das 9h às 16h, nos locais:
UBS Água Limpa • Ponto de vacinação Vale do Sol 
(APREVS) e Unidade Vila da Serra
Unidade Zoonoses (8h às 17h)

PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PERTO DA SUA CASA
E NÃO ESQUEÇA O CARTÃO DE VACINAÇÃO


