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RESGATADA
Com 75 mil ingressos distribuídos, Festa do Cavalo de Nova Lima 
2019 contou com shows gratuitos de grandes nomes da música, 
como os cantores Fernandinho, Naiara Azevedo, Leonardo, 
Di Paullo & Paulino e Matheus & Kauan, além de apresentações 
de artistas locais
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RESGATE DA 
FESTA DO CAVALO 

DE NOVA LIMA
Entre os dias 2 e 6 de outubro, 

tivemos o prazer de resgatar uma das 
principais tradições da cidade: a Festa do 
Cavalo de Nova Lima, com shows, rodeio 
profi ssional e concurso de marcha. E o 
melhor: um evento com entrada gratuita.

Grandes nomes da música brasileira 
subiram ao palco montado no Espaço 
Cultural, como os cantores Fernandinho, 
Naiara Azevedo, Leonardo, Di Paullo & 
Paulino e Matheus & Kauan. Além disso, 
privilegiamos a participação de diversos 
artistas locais, que tiveram a oportunidade 
de apresentar seus trabalhos.

SAÚDEEDITORIAL

Foram cerca de 75 mil ingressos 
distribuídos para os cinco dias de festa, 
com mais de 100 seguranças contratados, 
55 guardas civis municipais em ação, 
19 shows musicais gratuitos e 14 
apresentações de artistas locais.

Uma de nossas preocupações foi 
garantir a segurança e tranquilidade 
do público e, por isso, contamos com a 
ação conjunta da Guarda Civil Municipal, 
polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros 
e uma empresa de segurança privada, 
além de câmeras de reconhecimento facial 
– tudo planejado para evitar ocorrências de 
violências, furtos, roubos, dentre outros.

Essa ação só foi possível graças ao 
esforço da Administração Municipal de 
colocar a casa em ordem e reequilibrar 
as contas públicas. E assim seguiremos: 
trabalhando para garantir cada vez mais 
conquistas para os nova-limenses em 
diversas áreas. Que a Festa do Cavalo 
2020 seja ainda melhor.

VITOR PENIDO,
PREFEITO

FORAM CERCA DE 75 MIL
INGRESSOS DISTRIBUÍDOS
PARA OS CINCO DIAS DE FESTA, 
COM MAIS DE 100 SEGURANÇAS 
CONTRATADOS, 55 GUARDAS 
CIVIS MUNICIPAIS EM AÇÃO,
19 SHOWS MUSICAIS GRATUITOS 
E 14 APRESENTAÇÕES DE 
ARTISTAS LOCAIS

EXPEDIENTE

Secretária de Comunicação   
Fabiana Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal 
Vitor Penido de Barros

Vice-Prefeito
João Marcelo Dieguez Pereira

PRODUZIDO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Jornalista Responsável: Fabrício Araújo MG 12.869 JP

Redação: Fabrício Araújo, Lívia Bastos, Maíra Oliveira,
Mariana Costa, Patrick Vaz e Welington de Oliveira

Fotografi as: João Victor Moraes e Lívia Bastos

Projeto Gráfi co / Diagramação: Alisson Corlaiti

Impressão: Sempre Editora | Tiragem: 30 mil exemplares
Praça Bernardino de Lima, 80 | Centro | Nova Lima (MG) 
CEP: 34.000-279 | Tel.: (31) 3541-4334

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, e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br
ou pelo novo sistema da Ouvidoria On-line
tag.pnl.mg.gov.br

Com o compromisso de construir um lugar 
justo, igual e sem discriminação para as crianças 
e os adolescentes, a Prefeitura promoveu, no dia 
24 de setembro, uma roda de conversa com os 
pediatras da rede sobre o impacto do racismo 
na saúde.

O encontro proporcionou refl exões que 
têm como objetivo rever imaginários e 
promover mudanças que ajudem a eliminar 
atitudes discriminatórias, que, por gerações, 
vêm exercendo efeitos danosos na formação 

e afi rmação da identidade da criança e do 
adolescente.

Estudos revelam que o estresse decorrido do 
racismo pode levar a processos infl amatórios, 
que aumentam o risco de doenças crônicas. O 
racismo também provoca baixa de autoestima 
e sensação de incapacidade, gerando resultados 
negativos nos estudos e formação profi ssional. 
Seus efeitos são a negação e o esquecimento de 
suas histórias e culturas.

NOVA LIMA PROMOVE RODA
DE CONVERSAS SOBRE O IMPACTO

DO RACISMO NA SAÚDE
Estudos apontam efeitos danosos do ponto de vista físico,

psicológico e social na vida de toda e qualquer criança ou adolescente
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Pediatras e demais profi ssionais de saúde têm papel fundamental nessa causa, já que podem promover em 
seus serviços uma mobilização social que assegure o respeito e a igualdade étnico-racial desde a infância

CUIDADOS 
NECESSÁRIOS

A criança pode aprender a discriminar apenas por ver os adultos 
discriminando. Nesses momentos, ela se torna vítima do racismo. 
Uma simples palavra, um gesto ou um olhar menos atencioso pode 
gerar um sentimento de inferioridade, em que a criança tende, 
de forma inconsciente ou não, a achar “desvantajoso” ter nascido 
negra ou pertencer a um grupo étnico-racial mais discriminado.
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No mês de outubro, a Prefeitura 
promove diversas atividades nas 
unidades básicas de saúde (UBS) 
para conscientizar a população sobre 
a importância do autoexame das 
mamas para a prevenção desse tipo 
de câncer que possui alta incidência 
em todo o mundo e grandes chances 
de recuperação, quando o diagnóstico 
é realizado precocemente.

Na UBS Cabeceiras, em todas 
as quartas-feiras do mês de 
conscientização, alunos de medicina 
da Faculdade Ciências Médicas 
realizarão mobilizações na sala de 
espera e visitas domiciliares para 
mostrar a forma correta de realizar 
o autoexame.

Algumas unidades concentrarão 
suas atividades na segunda quinzena. 
No dia 18, às 8h, será realizada uma 
‘Caminhada Rosa’ para alertar a 
população sobre a prevenção, com 
usuárias e profi ssionais da UBS 
Cruzeiro. No dia 26, no Cascalho, 
haverá uma blitz educativa, a partir 
das 9h.

SAÚDE

OUTUBRO ROSA: CIDADE SE MOBILIZA
PARA PREVENIR O CÂNCER DE MAMA

Doença que atinge uma a cada dez mulheres, mas também pode ocorrer em homens,
tem altos índices de cura quando diagnosticada no início
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Estudantes do curso de medicina realizaram mobilizações na sala de espera da UBS 
Cabeceiras e visitas domiciliares para mostrar a forma correta de realizar o autoexame

O que digo hoje para todas as 
mulheres é que não há vacina 
contra o câncer. É preciso fazer 
o diagnóstico precoce, estar 
sempre se tocando, se cuidando, 
e fazendo os exames. Eu tive 
essa sorte, descobri no início e 
consegui tratar. Tive muito apoio 
da minha família e, também por 
isso, estou aqui”

Izabel Cristina Severino, 
59 anos,
funcionária pública aposentada

A PREVENÇÃO É O MELHOR CAMINHO
O recomendável é realizar o autoexame todos os meses após o período 

menstrual. Essa é considerada a forma mais efi caz de prevenção e 
diagnóstico da doença. Quando houver dúvidas sobre a forma correta de 
se autoexaminar, a mulher pode buscar ajuda na UBS mais próxima de 
sua residência. No caso de mulheres com história familiar com câncer de 
mama, o ideal é que exames mais elaborados comecem dez anos antes da 
idade em que a doença apareceu no parente de primeiro grau.
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NOVA LIMA TERÁ NOVOS
CONSELHEIROS TUTELARES 

Eleitos por voto popular, profi ssionais atuarão na defesa dos direitos de crianças
e adolescentes em mandato de quatro anos

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

No último domingo (06/10), os nova-limenses 
foram às urnas para escolher novos profi ssionais que 
trabalharão pela garantia e promoção dos direitos 
infantojuvenis no município pelos próximos quatro 
anos.  Foram eleitos dez conselheiros tutelares que 
tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2020 e atuarão 
em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, nos 
conselhos tutelares do Centro e da Regional Noroeste. 

Dentre as principais atribuições desses profi ssionais 
estão a articulação da rede de defesa e garantia de 

direitos de crianças e adolescentes,  a pactuação entre 
os diversos atores sociais para o efetivo cumprimento 
da legislação que assegura tais direitos e a concreta 
atuação em casos de ameaça ou violação desse público.

Na prática, o órgão presta aconselhamentos às 
famílias, recebe denúncias, aplica medidas protetivas, 
zela pelo cumprimento do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), encaminha casos a órgãos 
competentes (como o Ministério Público), além de 
muitas outras funções previstas pela legislação.

Novo Conselho Tutelar passará a atuar a partir de janeiro de 2020
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CENTRO:

Reisla Isabel Oliveira Silva

Fábia Augusta da Neiva

Same Moreira de Paula 

Marília da Silva Andrade

Adinan Soares Vieira

NOROESTE:

Mirian Martins da Silva

Vera Lúcia Viana Miranda

Gresse Cardoso Silva

Rosa Mística Dias

Eliete Ferreira Dias 

VOTOS

314

307

174

158

148

VOTOS

155

104

55

49

45

CONSELHEIROS 
TUTELARES ELEITOS

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

EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE OS SEUS 
DIREITOS, PROCURE: 

RUA BENEDITO VALADARES, 69 - 1º 
ANDAR, SALA 4 / NOVA LIMA SHOPPING - 

BONFIM (31) 3541-2999/ 3541-1708

COMPRA DE PRESENTES 
PARA AS CRIANÇAS

Antes de comprar qualquer item, 
é preciso fi car atento no momento de 
escolher os brinquedos das crianças. Os 
adultos precisam observar as embalagens, 
que devem trazer importantes informações 
que vão determinar a compra ou não 
daquele produto.

Você sabia que pode examinar o 
brinquedo antes de comprá-lo? A Lei 
Estadual nº 8.124/92 prevê que as 
lojas disponibilizem amostras de jogos 
e brinquedos para serem testados pelo 
consumidor. Isso signifi ca o acesso 
às peças que muitas vezes não são 
perceptíveis dentro da caixa.

Uma dúvida comum é se o 
estabelecimento é obrigado a trocar o 
produto. Sobre isso, a decisão de troca 
é facultativa, com prazo estabelecido, 
individualmente. Em caso de defeito no 
produto adquirido, a troca é garantida 
pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).

Outra dúvida recorrente é: como 
proceder em caso de produtos adquiridos 
em comércio popular, sem certifi cação?

É difícil assegurar a qualidade, pois 
muitos não são certifi cados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – Inmetro e, dessa forma, não 
tratam dos riscos à saúde das crianças. 
A dica é evitar produtos de comércios 
populares sem certifi cação.
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LITERATURA CANTADA CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO
DE LEITORES NA REDE MUNICIPAL

Mais de 500 títulos adquiridos pelo projeto incentivam a leitura em diferentes faixas etárias

ESTUDANTES DO PROGRAMA ESCOLA
EM TEMPO INTEGRAL PARTICIPAM DO PROGEA

Parceria entre Prefeitura e Polícia Militar promove educação ambiental
de mais de 130 alunos da rede municipal

Voltado a crianças do 4º ano 
do ensino fundamental, o programa 
de Educação Ambiental - Progea, 
desenvolvido pela Polícia Militar 
em diversas cidades mineiras, está 
sendo ofertado a alunos das escolas 
municipais Vicente Estêvão dos 
Santos e Dalva Cifuentes Gonçalves, 
nas atividades do programa Escola 
em Tempo Integral. 

O Progea realiza encontros 
semanais, que somarão dez aulas, 
sobre temas ligados ao meio 
ambiente, com intuito de despertar 
nos alunos a consciência e a 
percepção sobre quais são as ações 
que prejudicam a natureza e que 
podem atrapalhar a sua qualidade 
de vida, buscando soluções para os 
problemas encontrados.

Ao todo, 133 alunos participam da 
iniciativa nas duas escolas escolhidas 
para receberem o projeto piloto em 
função de sua proximidade com áreas 
verdes e cursos de rio. No dia 6 de 
dezembro, ocorrerá a formatura dos 
alunos participantes. A expectativa 
é aumentar a oferta do Progea para 
mais escolas no próximo ano.

Ler na infância contribui para estimular a criatividade 
e amplia a compreensão sobre o mundo, uma vez que a 
criança realiza associações entre situações reais, vividas 
no cotidiano, e imaginárias, apreendidas nos livros. Atenta 
à importância desse estímulo para o desenvolvimento dos 
estudantes da rede municipal, a Prefeitura vem investindo 
em formas lúdicas de incentivar o hábito da leitura.

Música, dança, teatro e contação de histórias são 
alguns dos elementos que compõem o Literatura Cantada, 
projeto que tem despertado o interesse de alunos das 
escolas municipais de Nova Lima por livros que resgatam 
temas e lendas da cultura popular e que trabalham 
conteúdos ligados à diversidade e respeito às diferenças. 
Os encontros envolvem toda a comunidade escolar, por 
meio de atividades de vivências literárias, musicais e 
artísticas, como brincadeiras cantantes e cantigas de roda. 

O investimento na compra de livros para as variadas 
faixas etárias é uma das importantes ações do projeto, 
que vem realizando também a montagem de uma 
biblioteca itinerante nas unidades de ensino do município, 
além de capacitações frequentes de educadores e demais 
profi ssionais da rede. 

EDUCAÇÃO

Crianças aprendem curiosidades sobre a proteção do meio ambiente por meio das aulas no Progea

Música, teatro e apresentações da cultura popular contribuem para a formação de leitores
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A metodologia utilizada no 
programa é a educação para 
o pensar. Não são passados 
ensinamentos prontos; 
as próprias crianças vão 
construindo o conhecimento a 
partir de suas experiências de 
vida e de sua forma de ver o 
mundo”

Charles Soares de Souza,
policial militar responsável pelo 
programa em Nova Lima



6
12 DE OUTUBRO DE 2019 • ANO 4 • Nº 69

PREFEITURA E POLÍCIA CIVIL INAUGURAM
DELEGACIA REGIONAL 

Lei que autoriza a doação de terreno para construção de sede própria
foi sancionada durante solenidade

GOVERNO TRABALHA PARA INIBIR COMÉRCIO ILEGAL
E MOBILIZAR A POPULAÇÃO NA DEFESA DA FAUNA 

Cerca de 50 espécies silvestres foram resgatadas durante operações da Guarda Civil Municipal Ambiental neste ano

O Governo Municipal e a Polícia 
Civil de Minas Gerais realizaram, 
na última quinta-feira (10/10),
a inauguração da Delegacia Regional 
da Polícia Civil de Nova Lima, 
localizada na Rua Doutor João Pena, 
150, Centro.

O novo espaço proporciona mais 
conforto e celeridade nos serviços 
referentes ao setor de trânsito 
local. Com essa sede, é possível 

disponibilizar os atendimentos do 
Detran em um local exclusivo, com 
distribuição de senha e acomodação 
favorável, gerando mais comodidade 
para os cidadãos.

A solenidade também marcou 
a assinatura da Lei 2.712 referente 
à doação de terreno pela Prefeitura 
para a construção da sede própria da 
delegacia do município. O imóvel, que 
receberá a sede própria da Delegacia 

Regional da Polícia Civil, tem um 
total de 1.821,65 m² de área e está 
localizado no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena II, em um espaço do Caic.

Vale lembrar que o terreno doado 
será destinado, exclusivamente, 
para a edifi cação da delegacia, não 
havendo qualquer possibilidade de 
concessão para o sistema prisional.

De janeiro a setembro de 2019, o 
Grupamento da Guarda Civil Municipal 
Ambiental resgatou cerca de 50 
animais silvestres de diversas espécies, 
dentre serpentes, principalmente 
caninanas e cascavéis; aves, como 
gaviões, corujas, tucanos, canário da 
terra e maritacas, além de capivaras, 
gambás e tamanduás, encontrados em 
situação de risco. 

Esses resgates foram realizados 
durante operações de fi scalização 
promovidas pelo órgão, para inibir o 
comércio ilegal da fauna silvestre, e em 
ações de recolhimento voluntário de 
animais em cativeiro ou feridos. 

Vale lembrar que manter animais 

silvestres em cativeiro sem autorização 
legal é crime e as penas variam entre 
multas e prisão. Quem possui um animal 
silvestre adquirido de forma ilegal pode 
entregá-lo espontaneamente ao órgão 
ambiental competente. A entrega 
voluntária não gera nenhum tipo de 
responsabilidade penal.

SEGURANÇA

SEGURANÇA / MEIO AMBIENTE

Queremos agradecer ao prefeito 
Vitor Penido a doação do 
terreno para a nova sede. É 
uma grande conquista dessa 
parceria salutar e a sociedade 
terá muito a ganhar com essa 
nova aquisição. Esperamos que 
a construção ocorra o mais 
rápido possível para melhorar a 
qualidade do atendimento dos 
cidadãos e o combate efetivo à 
criminalidade”

Wagner Pinto de Souza,
chefe da Polícia Civil de Minas 
Gerais
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Solenidade foi realizada na última quinta-feira (10/10), na Rua Doutor João Pena, 150, Centro

Maioria dos animais foi devolvida para a natureza,
em áreas de preservação determinadas pelo Ibama

ATENÇÃO: Em hipótese alguma, solte seu animal. A atitude 
correta é entregá-lo a um Centro de Triagem ou de Reabilitação 
de Animais Silvestres ou para a Guarda Civil Municipal. Em caso de 
emergência, mantenha-o em uma caixa com furos para respirar em 
local escuro, aquecido e longe de pessoas ou animais domésticos 
e entre em contato com o veterinário ou órgão ambiental: Polícia 
Militar de Meio Ambiente (3541-4396) ou Guarda Civil Municipal 
Ambiental (3541-5050 ou 98835-1966).
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NOVAS ETAPAS DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA PELA CIDADE 

Trabalhos avançam em áreas do Galo, Água Limpa e Canto do Rio

NOVA LIMA MAIS LIMPA COM CAPINA
E VARRIÇÃO 

POR MEDIDA
DE SEGURANÇA,
ÁRVORES SÃO

RETIRADAS DA E.M. 
EMÍLIA DE LIMA

O Governo Municipal trabalha na 
regularização fundiária em diversas 
partes do território nova-limense.
No Galo, a demarcação de ruas e lotes, já 
foi iniciada e o projeto urbanístico está 
em fase de fi nalização. A licitação das 
obras de terraplanagem e drenagem 
pluvial prevê um investimento de R$ 
5 milhões.

No Água Limpa, a Prefeitura 
trabalha na selagem dos cerca de 
4.000 imóveis do bairro, que deve 
durar 60 dias. O trabalho consiste na 
identifi cação de cada moradia existente 
e seus respectivos moradores com um 
código – que fi cam impossibilitados 
de negociar o terreno. Esse registro 
da situação de momento do local 
contribui para evitar a ocorrência de 
novas ocupações irregulares. Após essa 
etapa, serão realizados os cadastros e 
um novo levantamento topográfi co.

Já na Comunidade do Canto 
do Rio, os projetos de urbanização 
e de construção das casas foram 
apresentados, no dia 3 de outubro, 
para avaliação dos moradores.

Todos os trabalhos atendem a 
Termos de Ajustamento de Conduta 
fi rmados pela Prefeitura com o 
Ministério Público Estadual.

Os serviços de capina e limpeza 
seguirão nos seguintes bairros e 
regiões neste mês de outubro: Nova 
Suíça, Honório Bicalho, Santa Rita, 
Olaria de Bicalho, Matozinhos, Alto 
do Gaia, Vila Madeira, Mingu, Mina 
D’água, Bela Vista, Bonfi m, Matadouro 
e Vila da Serra, além da Av. Professor 
Aldo Zanini.

Já nas avenidas José Bernardo de 
Barros e Presidente Kennedy recebem 
os serviços de paisagismo, com a 
substituição das mudas de forração 
nos canteiros centrais. As praças 
Carlos Roscoe, no Retiro, e a dos 
Cariocas também serão revitalizadas. 
Os canteiros da Avenida Ribeirão 
Cardoso, próximos à Rodoviária, agora 
também estão mais bem cuidados 
com a revitalização.

Como medida preventiva, dez 
árvores – oito pinheiros e dois 
ciprestes – foram retiradas da Escola 
Municipal Emília de Lima. De grande 
porte, as espécies estavam situadas 
em local inadequado (entre o pátio e 
o passeio externo), podendo cair com 
a força de chuvas e ventos e atingir o 
imóvel, a rua e residências vizinhas. 
Em substituição, serão plantadas 
outras árvores de menor porte.

HABITAÇÃO

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Bairro Galo receberá investimento de R$ 5 milhões em obras de terraplanagem e drenagem pluvial

Limpeza é feita na Banqueta do Rego Grande
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FESTA DO CAVALO DE NOVA LIMA 2019 AGITA A CIDADE 
Prefeitura voltou a realizar o evento de forma gratuita e garantindo shows de peso que levantaram o público nos cinco dias de evento

LAZER

O resgate de um dos eventos mais 
tradicionais da cidade. Foi nesse clima 
que o público prestigiou, entre os dias 
2 e 6 de outubro, no Espaço Cultural, 
a Festa do Cavalo de Nova Lima 2019. 
A programação contou com shows 
gratuitos de grandes nomes da música, 
como os cantores Fernandinho, 
Naiara Azevedo, Leonardo, Di Paullo 
& Paulino e Matheus & Kauan, além 
de apresentações de artistas locais. O 
evento também contou com o rodeio 
profi ssional e concurso de marcha no 
ginásio (em construção), no Bairro 
Oswaldo Barbosa Pena.

Para a festa, foram distribuídos 
15 mil ingressos por dia, a capacidade 
máxima do evento. A procura pelos 
ingressos foi tão grande que a 
distribuição, cujos procedimentos 
foram amplamente divulgados, 
ocorreu em apenas três dias na 
Rodoviária e na Regional Noroeste. 
A opção por ingresso físico e não 
virtual, por parte da Prefeitura, se 
deu justamente para que os nova-
limenses tivessem melhores chances 
de garantir suas entradas.

Uma das prioridades na 
organização do evento foi a 
segurança, planejada de forma a 
evitar ocorrências de violências, 

furtos, roubos, dentre outros, a partir 
da ação conjunta da Guarda Civil 
Municipal, polícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros e uma empresa 
de segurança privada, contratada 
exclusivamente para garantir a 
proteção e tranquilidade do público. A 
novidade fi cou por conta das câmeras 
de reconhecimento facial, capazes 
de identifi car no acesso ao evento 
pessoas procuradas pela justiça.

Menores de 15 anos só puderam 
entrar e permanecer na festa 
acompanhados dos pais, responsáveis 
legais ou terceiros, desde que 
estivessem munidos de autorização.

Para coibir a prática dos 
cambistas, que é ilegal e sujeita 
a sanções, a Prefeitura solicitou a 
atuação das polícias Civil e Militar.

No trânsito, o cuidado da Gestão 
Municipal foi tanto facilitar ao 
máximo o acesso do público quanto 
reduzir os impactos no ordenamento 
normal da região.

A Festa do Cavalo de Nova Lima 
2019 resgatou antigas tradições 
nova-limenses que fazem parte da 
história e cultura da cidade. Graças 
ao esforço de equilibrar os gastos 
públicos, o evento pôde ser retomado 
pela Administração Municipal.
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SEGURANÇA E 
TRANQUILIDADE

TRADIÇÃO MANTIDA
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Público lotou o Espaço Cultural

Rodeio foi uma das atrações

Fernandinho
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FESTA DO CAVALO DE NOVA LIMA 2019 AGITA A CIDADE 
Prefeitura voltou a realizar o evento de forma gratuita e garantindo shows de peso que levantaram o público nos cinco dias de evento

• 75.000 INGRESSOS DISTRIBUÍDOS PARA OS 

CINCO DIAS DE FESTA

• MAIS DE 100 SEGURANÇAS CONTRATADOS

• 55 GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM AÇÃO

• 19 SHOWS MUSICAIS GRATUITOS

• 14 APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS

Vim no domingo e achei a 
estrutura excelente, com boas 
opções de comida e bebida. Sou 
fã da dupla Matheus & Kauan 
e o show foi perfeito. Também 
achei o ambiente bem agradável 
e familiar”

Marielle Santanna,
Moradora do Cabeceiras

Depois de dois anos sem a 
Festa do Cavalo na cidade, foi 
uma responsabilidade muito 
grande trazer essa alegria para 
o público de Nova Lima. Estar 
em Minas é sempre muito 
acolhedor”

Naiara Azevedo,
cantora

Cantar na Festa do Cavalo foi a realização de um 
sonho, acho que é o de todo mundo que começa. 
Eu já faço aula de música, aqui em Nova Lima, 
e o que eu mais gosto de cantar é sertanejo e 
MPB. Fiquei muito feliz, pois foi a primeira vez 
que me apresentei para tanta gente. Foi muito 
emocionante”

Lara Beatriz Novaes Pires,
ao lado dos pais, Denílson e Polínia, moradores 
de Honório Bicalho, convidada por Rodolff o 
Rodrigues a cantar junto com ele

Foi muito bom estar nessa festa maravilhosa 
em Nova Lima e espero voltar muitas vezes para 
cantar para esse público abençoado”

Fernandinho,
cantor
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75.000 INGRESSOS DISTRIBUÍDOS PARA OS 

Naiara Azevedo

Di Paullo & Paulino

Leonardo

Matheus & Kauan
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÕES - JARI

Boletim Informativo

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 35a Sessão Ordinária, realizada 
em 28/08/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, 
proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 36a Sessão Ordinária, realizada 
em 04/09/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, 
proferindo as seguintes decisões:
 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 37a Sessão Ordinária, realizada 
em 11/09/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, 
proferindo as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 39a Sessão Ordinária, realizada 
em 25/09/2019, julgou os recursos abaixo especifi cados, 
proferindo as seguintes decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, 
sujeitam-se a interposição de recursos administrativos ao 
Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/
MG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
publicação do presente edital no jornal de circulação de 
notícias do Município de Nova Lima, cujo recurso deverá 
ser protocolizado junto à Secretaria da JARI, situada na Rua 
Antônio Jardim, 455, bairro Centro - Nova Lima, juntamente 
com as razões do recurso, cópia da notifi cação de imposição 
da penalidade, cópia do CRLV, cópia do documento de 
identifi cação contendo assinatura e da procuração (quando 
for o caso), sendo que caso o veículo seja de propriedade de 
pessoa jurídica, deverá ser apresentado cópia do documento 
que comprove a representação (Contrato social-Última 
alteração).

4895001201800166

4895001201800168

4895001201800164

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de 
Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito 
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito 
- CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notifi cações de Penalidade 
de Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo 
relacionados, notifi ca-os das respectivas penalidades, concedendo-
lhes, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados desta publicação, para, 
caso queiram, interpor  recurso  junto  à JARI - Junta Administrativa  
de Recursos de Infrações da SEMST, sito à Rua Antônio Jardim nº 
455, bairro Centro, Nova Lima-MG ou  proceder  ao  pagamento da 
multa por  oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida no 
artigo 284  do  C.T.B, como segue:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de 
Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito 
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notifi cações de Autuação 
de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos 
veículos abaixo relacionados, notifi ca-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, junto  
ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMST / Nova Lima – MG, sito 
à Rua Antônio Jardim nº 455, bairro Centro – Nova Lima e, ainda, 
para  indicação do  condutor  infrator,  nos  termos  do artigo 257 
do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como segue:

   Placa         Infração         Data          Valor   Processamento

   Placa         Infração         Data          Valor   Processamento

   Placa         Infração         Data          Valor   Processamento

   Placa         Infração         Data          Valor   Processamento

   Placa         Infração         Data          Valor   Processamento

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

4895001201800173

4895001201800159

4895001201800170

4895001201900002

GUG3771 

HFY1226 

HIC5670  

HLJ7375  

Recurso Novo

Recurso Novo

Placa

Placa

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

4895001201800167
GHB3335   

PZN5383   

OQF6131   

PZN5383   

Recurso

Recurso

Recurso

Placa

Placa

Placa

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA                              
PERÍODO DE DEVOLUÇÃO: 21/08/2019 A 09/09/2019

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA                              
PERÍODO DE DEVOLUÇÃO: 11/09/2019  A  23/09/2019

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA                              
PERÍODO DE DEVOLUÇÃO: 11/09/2019  A  23/09/2019

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO 
À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                              

PERÍODO DE DEVOLUÇÃO: 21/08/2019 A 10/09/2019

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO 
À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                              

PERÍODO DE DEVOLUÇÃO: 12/09/2019 A 24/09/2019

AJM-9653       555-00     14/06/2019    130,16     9183868   
DPJ-7751        555-00     01/07/2019    130,16     9216231   
FLL-2139        554-12      24/06/2019    195,23     9155689   
FTF-9631        545-26     10/05/2019    195,23     9124638   
GRV-4350       599-10     23/04/2019    293,47     9820729   
GSM-2681      518-52      17/04/2019   195,23     9089650   
GXA-9140       581-94     18/06/2019    880,41     9924409   
GXJ-5484       556-80      15/04/2019    195,23     9046502   
GZA-3745       556-80      10/05/2019    195,23     9138500     
HBW-0502     556-80      06/05/2019    195,23     9074187   
HCQ-7862      554-13      24/06/2019    195,23     9147356   
HGB-3477      555-00      18/06/2019    130,16     9199528   
HGO-2599      723-40      22/04/2019    130,16     9017443   
HHU-7733      554-14      26/06/2019    195,23     9200085   
HHX-5757      555-00      29/04/2019    130,16     9113100   
HIM-7220       555-00      12/06/2019    130,16     9914197   
HJQ-1475       545-21      25/06/2019    195,23     9228600   
HKZ-5483       554-12      13/06/2019     195,23    9186124   
HMA-6770      554-14     12/06/2019     195,23     9912654  
HMF-8756      545-21      18/06/2019    195,23     9128825   
HNW-2718     581-94      18/06/2019     880,41    9152918   
JOG-7118       554-11     12/06/2019     195,23     9150651   
KLR-6763       554-12      24/04/2019    195,23     9091583   
OPB-0178      554-11      12/06/2019     195,23    9154372   
OQO-7580      554-11      22/06/2019    195,23     9923843   
OQZ-7165       556-80      15/04/2019    195,23     9100544   
OWT-9156      554-12      03/05/2019    195,23     9054199   
PUJ-1860       555-00      09/05/2019    130,16     9841799   
PUJ-1860       555-00     24/04/2019     130,16     9823461   
PUK-0924       554-12     02/07/2019     195,23     9176712   
PUS-0297       581-91     30/04/2019     880,41     9100454   
PVH-9709      554-12     25/06/2019     195,23     9158328   
PVS-3545       555-00     15/04/2019     130,16     9100532   
PVS-6118       554-12     25/06/2019     195,23     9167534   
PVS-9374       554-12     18/05/2019     195,23     9092874   
PWM-6174     556-80     13/05/2019     195,23     9092729   
PWR-3605      555-00     24/06/2019     130,16     9226063   
PXA-3789       538-00     22/03/2019     130,16     8955249   
PYN-2611      555-00      03/06/2019    130,16     9181797   
PYV-0971       555-00     24/05/2019     130,16     9148205   
PZO-7632       554-14     13/05/2019     195,23     9075983   
QMX-5417      556-80      08/05/2019    195,23     9125681   
QOH-1204      555-00      18/06/2019     130,16    9159256   
QPI-4433        581-94     06/05/2019     880,41    9091115  
QPT-3574       550-90      24/04/2019    130,16     9066374   
QPU-8009      556-80      14/04/2019    195,23     9029390   
QPZ-4094       554-12      03/05/2019    195,23     9084465   
QQL-8612       555-00      26/04/2019    130,16     9057293

GPC-7170       694-71      25/03/2019    195,23     9721594   
HCG-9195       762-51     01/07/2019     293,47     9241911   
HFS-4877       556-80     12/06/2019     195,23     9188574   
HIU-0629       548-70      30/04/2019    195,23     9044000   
HIY-6804        545-22      19/03/2019    195,23     8972936   
HMZ-2784      556-80      18/03/2019     195,23    8972924   
HNF-7417      545-21      25/02/2019     195,23     8964091   
HZN-7504      548-70      14/07/2019    195,23     9214618   
KVE-3154       555-00      03/07/2019    130,16     9193371   
LAZ-4085       556-80      13/03/2019    195,23     8995381   
MRU-0228      554-12      02/05/2019    195,23     9064644   
OMG-0766      555-00      07/05/2019    130,16     9056193
OWS-2353      554-12     11/03/2019     195,23     8995172   
PUE-6108       550-90     26/03/2019     130,16     8965797   

PUJ-7678       554-14     12/06/2019     195,23     9142153   
PXL-3411        554-12     25/04/2019     195,23    9107238   
QNA-7092       555-00     30/04/2019     130,16     9064759

DIT-7721        554-11      06/08/2019     15:49      9348510  
GOC-9944       554-11      27/07/2019     10:23      9282654  
GPC-8182       555-00      31/07/2019     11:30      9273167   
GRD-1322      556-80      12/08/2019     14:05      9302138  
GSY-0785       554-12      29/07/2019     15:50      9340363   
GTT-8843       554-12      14/08/2019     11:19      9351786   
GVQ-1296      573-80      02/08/2019      08:16     9262276   
GZT-3899       554-14      03/08/2019      09:19     9288182   
HDR-2530      546-00      29/07/2019      10:32   10060008  
HFM-7460      557-60      08/08/2019      19:37   10087051   
HGJ-8574       653-00      20/07/2019     14:32      9214681   
HIM-0325       556-80      25/07/2019     11:30      9340295   
HJU-1782       545-21      25/07/2019     11:05     9271014
OLQ-4952       555-00      02/08/2019     15:04     9291277
OPC-9449       554-13      06/08/2019     19:45      9293399   
OQL-3247       545-21      28/07/2019     01:55      9322913   
PUI-6285       554-11      07/08/2019     15:47      9366679   
PVQ-1768      555-00      30/07/2019      09:43     9277926   
PVX-9746       552-50      05/08/2019     15:45      9276411   
PVY-7732       554-17      27/07/2019     10:02      9270963   
PXW-2371      556-80      12/08/2019     11:42      9353617   
PYV-0971       545-21      09/08/2019     22:48     9353420   
QNA-7743      555-00      06/08/2019     10:49      9336009   
QOB-1590      554-14      02/08/2019     11:00    10068442   
QQL-8713       581-94      05/08/2019     11:54      9335958   
QUJ-7072       545-21      03/08/2019     19:16      9291435   

BAO-0631      554-17      08/08/2019      11:06     9353284   
BWU-2679     555-00      29/08/2019      12:10     9329917  
GOU-7388      554-14      14/08/2019      12:10     9318121   
GSG-5995       545-21      14/08/2019      11:14     9382462   
GYB-6598      554-13      14/08/2019      17:11     9318318   
GYI-1529        554-11      24/08/2019      09:55     9318539   
GYI-1529        554-11      24/08/2019     10:16      9318559   
HCO-3253      555-00      14/08/2019     17:44      9351905   
HGO-1574      554-14      21/08/2019     10:30      9327309   
JLG-1708       552-50      28/07/2019      01:57     9275445   
KPL-3965       556-80      14/08/2019      17:05     9382418   
KVE-9164       604-12      24/08/2019     09:24      9350201   
NYF-0346       554-14      29/08/2019     11:50     9311410   
OPN-6317      554-14      21/08/2019     09:10     9368933   
OPQ-2623       554-12     02/09/2019      10:20     9362678   
PUY-7356       545-21      20/08/2019     20:00     9297346   
PVX-6072       554-14      12/08/2019     10:15      9303565   
QOV-4268       555-00      26/08/2019     13:40     9328263   
QPX-4118       541-00      02/09/2019     10:00     9328628   
QQF-9356       554-12      02/09/2019     10:30     9305071 Secretária: Regina Célia Martins Gonçalves 

Visto: Milton Modesto Pinto
Presidente da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações - Nova Lima

Joaquim Batista da Silva Filho
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG                                       

Joaquim Batista da Silva Filho
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG                                       
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FOMENTA
EMPREENDEDORISMO FEMININO 
Parceria entre Prefeitura e Sebrae capacita mulheres da cidade

que pretendem investir no próprio negócio

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

No dia 9 de outubro, a Prefeitura 
e o Sebrae realizaram um Giro 
de Mercado do projeto Mulheres 
Empreendedoras – Sebrae Delas, cujo 
objetivo foi contribuir para o sucesso 
de ideias e negócios liderados por 
mulheres no município. A iniciativa 
visa difundir e profi ssionalizar a 
cultura empreendedora feminina, 
com foco na valorização das 

habilidades e competências das 
participantes. Elas fi zeram atividades 
de conhecimento e apresentação dos 
serviços e trocaram as experiências 
como empreendedoras. 

O primeiro evento foi realizado 
na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Trabalho e Renda, 
e reuniu cerca de 50 mulheres, 
dentre empresárias, estudantes e 

microempreendedoras individuais 
de diversos setores da economia. O 
projeto prevê mais dois encontros, 
sendo uma palestra sobre 
empreendedorismo global, no dia 
13 de novembro, e um workshop 
de planejamento, no dia 11 de 
dezembro.

Sebrae Delas incentiva a cultura empreendedora de mulheres nova-limenses
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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.  

MOTORISTA PCD (CÓD. 2176)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
ensino fundamental incompleto e 
experiência anterior comprovada 
como motorista profi ssional (CNH 
categoria B, C ou D). Atividades: 
condução de veículos. Benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição, cesta 
básica e assistência médica). Horário 
de trabalho: escala 12x36. Salário: 
R$ 1.427,00.

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 
(CÓD. 2172)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
formação técnica em enfermagem e 
residir na região do Jardim Canadá. 
Atividades: realizar atendimento 
de enfermagem aos moradores 
de condomínio (atendimento de 
urgência e emergência, aferição 
de dados vitais, transporte de 
paciente, curativos, administração 
de medicação, consulta e orientações 
de enfermagem e retirada de 
pontos). Benefícios: vale-transporte, 
assistência médica e insalubridade. 
Horário de trabalho: escala 24x48. 
Salário: R$ 1.350,00.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
(CÓD. 2178)

Requisitos: idade acima de 18 anos, 
curso de auxiliar de saúde bucal e 
experiência na função. Atividades: 
organizar e executar atividades 
de higiene bucal, processar fi lme 
radiográfi co, preparar o paciente 
para o atendimento; auxiliar e 
instrumentar os profi ssionais nas 
intervenções clínicas. Benefícios: 
vale-transporte e comissão. Horário 
de trabalho: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábados, das 
8h às 12h. Salário: R$ 1.161,00.

PIZZAIOLO (CÓD.2174)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo e 
experiência anterior comprovada 
na função. Atividades: preparação 
de massas, molhos, recheios e 
montagem de pizzas de acordo com 
os pedidos dos clientes; assar e fatiar 
pizzas. Benefícios: vale-transporte 
e alimentação na empresa. Horário 
de trabalho: a combinar. Salário: 
R$ 1.600,00.

Os cadastros poderão ser feitos 
até 15 de outubro. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confi ra 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

VAGAS EM
NOVA LIMA

Há 12 anos trabalho com fabricação de bolos, doces e pizzas. Eu estou 
participando dos encontros para fazer novas conexões, trocar ideias com 
as colegas e adquirir mais conhecimentos porque quero expandir o meu 
negócio ainda mais”

Kênia Janaína Barbosa,
empreendedora

PARTICIPE DOS PRÓXIMOS ENCONTROS DO SEBRAE DELAS:

Dias 13 de novembro e 11 de dezembro
Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda (Rua Marquês de Sapucaí, s/nº, Centro)
Contato: (31) 3541-5620
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ESTABELECIMENTOS DO FESTIVAL HARMONIZA
SÃO AVALIADOS 

Bistrô di Pasta e D.U.M.B.O Coletivo fi caram em 1º lugar nas avaliações dos infl uencers;
95% dos clientes voltariam aos estabelecimentos participantes

TURISMO

O Harmoniza Nova Lima teve sua 
terceira edição mais do que especial 
em 2019. Foram 24 estabelecimentos 
participantes, harmonizando pratos 
com as melhores cervejas produzidas 
no município. O festival ocorreu de 
2 a 31 de agosto, período em que 
público e jurados experimentaram 
os pratos avaliaram as combinações 
e os estabelecimentos.

Neste ano, a avaliação técnica 
fi cou por conta de uma caravana 
de Digital Infl uencers: Chef Vinícius 
Curtts, Inácio Prata e Isla Prata do 
Projeto Comer e Maria Clara Lauar, 
do blog “a janela indiscreta”. Eles 
deram notas de 5 a 10 que avaliaram 
o estabelecimento, a cerveja, o prato, 
a harmonização da bebida com a 
comida, o atendimento, o tempo 
de espera, apresentação do prato e 
higiene do local.

No 1º lugar empataram os 
estabelecimentos Bistrô di Pasta, 
localizado na MG-030, e D.U.M.B.O 
Coletivo, no Vila da Serra, ambos 
com a nota 9,31. Já pela opinião do 
público, 70% dos clientes avaliaram 
os estabelecimentos como excelente, 
76% dos clientes avaliaram as 
cervejas como excelente e muito 
boa, 70% dos clientes acharam os 
pratos excelentes, 58% dos clientes 
avaliaram a harmonização como 
excelente. O atendimento em geral 
foi avaliado como excelente (81%) e 
95% dos clientes voltariam aos bares 
e restaurantes participantes.

Harmoniza fortalece a gastronomia local e incentiva o desenvolvimento turístico do município, 
fomentando a relação de negócios entre cervejarias e estabelecimentos
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APROVAÇÃO

ESTABELECIMENTOS MELHOR AVALIADOS:

*Critério de desempate: melhor harmonização
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BISTRÔ DI PASTA / D.U.M.B.O COLETIVO
COAL BAR-B-QUE MARKET

MERCADO DA BOCA - MARCHÉ
RESTAURANTE DEGUSTA

MERCADO DA BOCA - ROÇA CAPITAL
MERCADO DA BOCA - MARÍTIMO

UMAMI SUSHI BAR
MERCADO DA BOCA - EXPERIÊNCIA RULLUS

PIZZARIA E PETISQUEIRA LÁ EM CASA
MERCADO DA BOCA - RODRIGO ZARIFE

BISTRÔ DI PASTA
SALTIMBOCA ALLA ROMANA

Descrição: Escalopes de Filet Mignon à moda italiana
com Caramelli de queijos ao molho de limão.
Cerveja BLACK BIRD Black IPA (Cervejaria KUD)

D.U.M.B.O COLETIVO
HAMBÚRGUER ARTESANAL

Descrição: Pão de brioche com gergelim mais 180g.
de um blande secreto de carnes e queijo cheddar.
Cerveja LIVIN’ THE DREAM NORTHEAST DOUBLE IPA   
(Cervejaria Koala San Brew) 

9,31
9,25
9,12*
9,12
9,06
8,93
8,9*
8,9
8,84
8,75
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RETA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 
Retiro, Morro velho, Palmerinhas e Bola de Fogo vão em busca da taça da Série A1;

Aliados e Gol Copa decidem o título da Série A2

PREFEITURA ENTREGA ARQUIBANCADA
DO CAMPO DO NACIONAL / MORRO VELHO 

Estrutura tem capacidade para receber aproximadamente 300 pessoas
e vai oferecer mais segurança e conforto

ESPORTE

O Campeonato de Futebol Amador 
2019 entra no momento de decisão. 
Os semifi nalistas, que se enfrentam 
neste fi m de semana, já foram 
conhecidos: o atual campeão Retiro 
encara o Morro Velho no sábado 
(12/10), às 19h30. Na outra semifi nal, 
o Palmeirinhas decide a vaga com o 
Bola de Fogo, no domingo (13/10), às 
10h. Ambos os jogos serão disputados 
no Estádio Municipal Castor Cifuentes 
e o campeão será conhecido no dia 20 
de outubro.

Ainda no domingo (13/10), 
Aliados e Gol Copa decidem o título da 
Série A2, a partir das 15h, no Alçapão 
do Bonfi m. Independente e Nova 
Suíça também garantiram o acesso à 
divisão de elite do futebol amador de 
Nova Lima na próxima temporada.

Organizado pela Liga Municipal de 
Desportos, o Campeonato de Futebol 
Amador é realizado pela Prefeitura, 
para incentivar o esporte na cidade.

O Governo Municipal realizou, 
no dia 29 de setembro, a entrega 
da arquibancada do Campo do 
Nacional / Morro Velho. A solenidade 
de inauguração contou com a 
presença de autoridades, torcedores 

dos dois clubes e dezenas de outros 
apaixonados pelo futebol amador.

Shows musicais ditaram o ritmo 
da festa e a Rua do Lazer fez a alegria 
das crianças. O ponto alto de evento 
foi o clássico disputado pelas duas 

equipes, válido pelo Campeonato de 
Futebol Amador 2019, que terminou 
com uma goleada do Morro Velho por 
6 a 0.

A nova estrutura, cujas obras 
foram iniciadas em julho, tem 

capacidade para receber um público 
de aproximadamente 300 pessoas. 
Antes, os torcedores tinham de 
assistir aos jogos em pé, na rua de 
acesso ao campo, sem segurança 
nem conforto.

Atual campeão, Retiro venceu o Santa Cruz por 1 a 0 e chegou a mais uma semifi nal

Autoridades, torcedores dos dois clubes e dezenas de outros apaixonados pelo futebol amador participaram da inauguração

A GRANDE FINAL DA SÉRIE A1 SERÁ 
DISPUTADA NO DOMINGO (20/10), 
ÀS 10H30, NO ESTÁDIO MUNICIPAL, 
COM ENTRADA FRANCA
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ESPORTE

A Administração Municipal 
realizou, no último dia 29, no Hall da 
Prefeitura, o Campeonato Municipal 
de Xadrez. A competição reuniu 
participantes de diferentes idades. 
O vencedor foi Guilherme Correa 
Abreu, que representará Nova Lima 
na disputa da Copa Municipal de 

Xadrez, a ser realizada pela federação 
mineira no dia 7 de dezembro, em 
Contagem, e reunirá participantes 
de mais de 30 municípios. Os três 
primeiros colocados foram premiados 
com troféus.

O xadrez é considerado uma 
das modalidades mais populares 

do mundo e essa é mais uma ação 
da Administração Municipal para 
incentivar a diversifi cação do esporte 
na cidade. Com essa iniciativa, a 
Prefeitura contempla, cada vez 
mais, um maior número de cidadãos 
envolvidos nas atividades oferecidas 
em Nova Lima.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE XADREZ
PREMIA VENCEDORES 

Nova Lima terá representante na Copa Municipal de Xadrez

Competição premiou primeiro colocados com troféus
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CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

1º LUGAR: GUILHERME 
CORREA ABREU

2º LUGAR: RICARDO 
MACHADO GONÇALVES

3º LUGAR: ROBERTO 
ANTÔNIO SILVA
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CULTURA

O mês de novembro será repleto de atividades 
culturais na cidade. É o Festival Cultural, organizado 
pela Prefeitura, que promete movimentar o público 
e colorir o município entre os dias 5 e 24 de 
novembro. Nesta edição, o tema será “Quando os 
Ipês fl orescem em Nova Lima tudo se transforma...”

O evento terá uma programação variada, 

com cerca de 100 apresentações para todas as 
idades: shows musicais, teatro, danças, ofi cinas, 
laboratórios, artesanato, mostra de livros, literatura, 
sarau, apresentações de artistas e corporações 
musicais, exposições, gastronomia, grafi te, 
educação patrimonial, sustentabilidade, reciclagem, 
entre muitas outras atividades.

As apresentações serão realizadas nos seguintes 
pontos: Escola Casa Aristides, Centro Cultural, Escola 
de Bailados, Escola de Música, Praça Bernardino de 
Lima, centros de atividades culturais Jardim Canadá 
e Cabeceiras, Biblioteca Pública, São Sebastião das 
Águas Claras e em outros bairros.

Os talentos da música em Nova 
Lima estão convidados a participar da 
primeira edição do Encanta Nova Lima – 
Festival Nova-limense da Canção/2019, 
uma iniciativa da Prefeitura. O evento 
acontecerá em duas etapas: audições 
e fase eliminatória nos dias 15 e 16 
de novembro, a partir das 20 horas, 
na Praça Bernardino de Lima, e a 
grande fi nal no dia 17, com as cinco 
melhores classifi cadas. A melhor 
canção no festival será contemplada 
com o prêmio de R$ 5 mil. A segunda 
colocada receberá R$ 3 mil e a terceira, 
R$ 2 mil.

O projeto, coordenado pela Escola 
de Música de Nova Lima - José Acácio 

de Assis Costa – “Zé Fuzil”, tem como 
objetivo incentivar o gosto pela Música 
Popular Brasileira; fomentar, revelar, 
reconhecer e valorizar os talentos 
musicais do município (músicos, 
compositores e intérpretes); aprimorar 
e desenvolver a cultura musical; 
promover o intercâmbio artístico-
cultural e estimular a criação e difusão 
musical nova-limense, cedendo um 
espaço para as apresentações e aberto 
para toda a comunidade.

Os interessados devem fi car 
atentos. A fi cha de inscrição e outros 
documentos deverão ser devidamente 
preenchidos e enviados até o dia 30 
de outubro.

NOVA LIMA RECEBE, EM NOVEMBRO,
SEGUNDA EDIÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL 

População poderá conferir atrações gratuitas, como shows musicais, teatro, danças, ofi cinas,
laboratórios, artesanato, mostra de livros, literatura, sarau e muito mais

PREFEITURA PROMOVE FESTIVAL DA CANÇÃO
NA PRAÇA BERNARDINO DE LIMA 
Músicas inscritas pelos candidatos deverão ser originais, inéditas

e com letras na língua portuguesa

Programação visa promover a difusão ampla da cultura na comunidade
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PLANEJAMENTO

Em mais uma ação do 
Governo Municipal para garantir 
melhor atendimento à população, 
as secretarias de Saúde e 
Desenvolvimento Social terão novo 
espaço.  O antigo prédio, onde 
funcionou por décadas o Centro 
Ideal Clube, na Rua Santa Cruz, 89, 
Centro, foi adquirido pela Prefeitura e 
será reformado. As obras terão início 
neste mês.

Fechado há mais de dez anos, 
o prédio localizado bem no centro 
comercial da cidade estava se 
deteriorando. A Prefeitura elaborou 
projeto arquitetônico que prioriza 
o conforto, a acessibilidade e 
modernização do atendimento para 
servidores e usuários. A edifi cação 
possui três pavimentos, além da 
recepção, que será implantada no 
nível da rua.

Ao recuperar o imóvel, o 
Governo Municipal contribui para a 
sua valorização arquitetônica, não 
deixando que a construção se acabe 
em ruínas e prejudique moradores 
vizinhos. 

REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CENTRO IDEAL
CLUBE COMEÇA NESTE MÊS 

Espaço vai abrigar as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social

Prédio ganhará novo projeto para abrigar secretarias municipais e atender às normas de acessibilidade
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