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Na contramão da crise, Prefeitura anuncia 
o maior pacote de obras da história de 
Nova Lima; construções, reformas e 
revitalizações abrangem toda a cidade 
e já contam com recursos assegurados 
para serem entregues até 2020
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A Igreja do Rosário foi erguida por 
escravos, e sua construção durou mais de 
100 anos, pois eles trabalhavam seis dias 
por semana nas minas e, no dia de folga, 

se dedicavam à construção da igreja. Os 
parâmentos litúrgicos, crucifixos e castiçais 
da igreja são feitos de madeira policromada, 
uma técnica típica da arte barroca.

voCÊ SABIA?

Maior Pacote 
de obras da 

história
Apresentamos aos nova-limenses 

o maior pacote de obras da nossa 
história, com mais de R$ 200 milhões 
a serem investidos na modernização 
da cidade e na melhoria da qualidade 
de vida da população. O conjunto inclui 
saneamento, drenagem, contenção de 
encostas, iluminação, construção de 
novas unidades de saúde e educação, 
espaços de lazer, prédios públicos, além 
de inúmeras reformas e revitalizações de 
equipamentos municipais já existentes.

Algumas dessas obras já foram 
iniciadas, como as reformas da Biblioteca 
Pública e do Teatro Municipal, e a    
construção do sistema de esgotamento 
sanitário do José de Almeida. Outras já 
estão com ordem de serviço para início dos 
trabalhos e há ainda as que se encontram 
em fase final do processo de contratação 
das empresas responsáveis. O mais 
importante é que todas elas têm recursos 
assegurados para serem executadas até o 
final de 2020.

Esse momento que vivenciamos é 
resultado do reequilíbrio financeiro que 
promovemos por meio de uma série de 
ações, como revisões de contratos, novas 
licitações, alterações tributárias e a 
reforma administrativa. Hoje, o município 
é um dos poucos do Colar Metropolitano 
que gastou menos do que o total 
arrecadado no primeiro semestre de 2019.

Um investimento desse porte, na 
contramão da crise que assola outras 
cidades, comprova que a gestão séria 
e transparente reflete diretamente 
no aumento da qualidade de vida da 
população. Com responsabilidade e 
a dedicação exemplar dos servidores 
municipais, seguiremos trabalhando para 
cumprir o compromisso que assumimos 
com os cidadãos: o de transformar Nova 
Lima na cidade que a gente quer.

turismoEDitoriAL

UM InvestIMentO Desse 
POrte, na COntraMãO Da 
CrIse qUe assOla OUtras 
CIDaDes, COMPrOva 
qUe a GestãO sérIa e 
transParente reflete 
DIretaMente nO aUMentO 
Da qUalIDaDe De vIDa Da 
POPUlaçãO

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

Fotografias: João Victor Moraes e Lívia Bastos

projeto Gráfico / 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

No dia 5 de novembro, foi realizada mais 
uma edição do projeto Seu Bairro tem Turismo, 
desta vez no Rosário. A reunião ocorreu na Igreja, 
onde foi apresentada a história de Nova Lima e 
como os atrativos do bairro se integram a ela. 

Com o objetivo de gerar oportunidades de 
negócios e renda para a população, por meio dos 
atrativos históricos, arquitetônicos e turísticos, 
a Prefeitura realiza reuniões, conversas e trocas 

de informação com as pessoas para que a 
comunidade aja de forma criativa, explorando o 
potencial existente. 

Além da Igreja do Rosário, o bairro abriga, 
ainda, a sede da Corporação Musical Sagrado 
Coração de Jesus, escola de samba, cruzeirinho, 
grupos de congado, time de futebol e uma forte 
influência de culturas africanas, além do estilo 
arquitetônico em Art Déco.

“seU bairro teM tUrisMo” 
aPresenta oPortUnidades de 

renda à coMUnidade do rosário  
Projeto tem o objetivo de informar o potencial turístico de cada região

Bairro rosário reúne ampla série de atrativos
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Um exemplo de gestão de prestador será a nova 
modalidade de contratualização com a Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Atualmente, 
os recursos federais costumam atrasar para chegar 
até o hospital, já que antes são depositados no Fundo 

Estadual de Saúde. Com a nova gestão, a verba será 
depositada diretamente no Fundo Municipal de 
Saúde e repassada ao hospital em até cinco dias, 
o que permitirá maior agilidade no pagamento dos 
serviços prestados ao SUS.

SAIBA mAIS

Nova Lima dá mais uma passo 
importante para a melhoria dos serviços de 
saúde, com a redução do tempo de espera 
por consultas e exames especializados. 
Isso porque, em reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde, realizada em 
1º de novembro, foi aprovada a gestão dos 
prestadores de serviços para o município. 
Com essa medida, a Prefeitura assumirá 
determinados serviços que hoje são de 
responsabilidade do Estado, passando a 
ter mais autonomia para o atendimento 
de suas demandas específicas.

A partir da mudança da gestão, os 
recursos repassados pelo Ministério da 
Saúde para atender o município serão 
transferidos diretamente do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo Municipal 
de Saúde. Dessa forma, a Prefeitura 
conseguirá repassar diretamente aos 
prestadores de serviços, com maior 
agilidade e pontualidade, sem passar pelo 
caixa do  Estado.

A mudança de gestão deve levar até 
quatro meses para ser efetivada, uma 
vez que será necessária a capacitação e 
remodelagem do atual Serviço de Controle, 
Avaliação e Regulação, bem como uma 
restruturação do serviço de auditoria.

sAÚDE

gestão PLena dos Prestadores 
de serViços trará MeLhorias  

Conselho Municipal de saúde aprova mudança que garantirá 
autonomia no uso de recursos federais

Atualmente, sobras de recursos referentes a serviços não prestados ficam à disposição 
do Estado e acabam sendo utilizados para atender outros municípios
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FaMíLia PLUraL é teMa de seMinário eM noVa LiMa   
núcleo de atendimento Jurídico da Prefeitura fomenta reflexão sobre 

relações familiares e políticas públicas

DEsENvoLvimENto sociAL

No dia 7 de novembro, 
a Prefeitura promoveu o  
Io Seminário do Núcleo de 
Atendimento Jurídico (NAJ), 
para debater e refletir sobre 
a pluralidade das relações 
familiares e suas vulnerabilidades, 
destacando os efeitos sociais 
após três décadas do advento da 
Constituição Federal de 1988. A 
iniciativa, realizada na Câmara 
Municipal, visou assegurar direitos 
sociais e aprimorar o atendimento 
e as políticas públicas dedicadas 
às diversas configurações de 
famílias existentes no município.

O evento recebeu cerca de 
100 participantes, dentre usuários 
de políticas públicas, servidores, 
estudantes e operadores do 
Direito. A programação contou 
com palestras proferidas pela 
professora de Direito de Família 
e doutoranda em Direito Público, 
Clarice Paiva Morais; pelo diretor 
nacional do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família e professor de 
Direito, José Roberto Moreira Filho, 
e pela mestre em psicologia e 
especialista em políticas públicas 
e seguridade social, Júnia Lúcia 
Pena de Andrade.

Prefeitura aposta no aprimoramento de políticas públicas voltadas às famílias, 
por meio de reflexões envolvendo profissionais da área, estudantes e usuários

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

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

Tenha cuidado redobrado com as liquidações
Antes de adquirir um produto ou serviço em 

promoção, pesquise os preços no comércio e as 
descrições sobre aquilo que está sendo ofertado. 
Muitas vezes, a liquidação visa vender produtos que 
estão saindo de linha ou estocados por muito tempo.

No caso dos produtos expostos no mostruário, 
verifique se o objeto não contém avarias e, caso 
existam, essas deverão ser descritas na Nota Fiscal. 
Vale destacar que as irregularidades do produto não 
podem comprometer seu funcionamento.

Lembre-se de que o lojista não é obrigado 
a trocar a mercadoria. Essa substituição ocorre 
excepcionalmente, quando o consumidor não tiver 
ciência prévia e aceitação do defeito.

Ao receber o produto comprado, observe se a 
embalagem está lacrada e realize toda a conferência 
no momento da entrega. Em caso de vício, devolva-o 
imediatamente, constando na Nota Fiscal, o motivo 
da devolução.
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atiVidades circenses são oFerecidas 
Para cerca de 130 estUdantes  

aulas no Circo de todo Mundo diversificam práticas do programa 
escola em tempo Integral

escoLas MUniciPais são Parceiras de Projeto  
aPresentado dUrante conFerência nos estados Unidos  

Plataforma escritor para o futuro viabiliza que estudantes nova-limenses lancem 
seus próprios livros a partir de temas trabalhados em sala de aula

Acrobacias, malabares, gargalha-
das, equilíbrio. Embaixo da lona, 
cerca de 130 alunos do programa 
Escola em Tempo Integral, das 
escolas municipais Vera Wanderley 
Dias e Dulce Santos Jones, vivenciam, 
toda semana, práticas circenses e 
aprendem técnicas e habilidades que 
irão auxiliá-los no desenvolvimento 
físico, cognitivo e social.

Mais que fazer rir como o palhaço, 
impressionar como um acrobata ou 
como um malabarista, durante as 
aulas de circo, os alunos adquirem 
boas lições para a vida, causando 
um impacto positivo na autoestima, 
criatividade, capacidade de resolução 
de conflitos, além da significativa 

preparação física ligada à resistência, 
flexibilidade e agilidade.

As oficinas são ministradas 
pela entidade Circo de Todo Mundo, 
viabilizadas pelo projeto Tecendo uma 
Rede de Cidadania - a partir do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - financiadas 
pela empresa AngloGold Ashanti. 
As aulas de circo são um exemplo 
da diversificação de ofertas do 
programa Escola em Tempo Integral, 
apresentando aos alunos novas 
possibilidades de expressão artística. 
O Circo de Todo Mundo é parceiro 
da Prefeitura em demais iniciativas 
voltadas a diversos públicos.

No último mês, aconteceu, em Boston, nos 
Estados Unidos, o Brasummit, conferência realizada 
na Northeastern University, que debate temas ligados 
ao desenvolvimento e a sustentabilidade, em nível 
mundial. Na oportunidade, foi apresentado, durante 
o painel “A Mudança Começa pela Igualdade de 
Oportunidades”, o projeto Era Uma Vez, iniciativa que 
transforma alunos de escolas públicas em escritores.

Desde o ano passado, a Prefeitura é parceira 
do projeto, que usa a plataforma de publicação de 
livros infantis Escritor para o Futuro, criada por dois 
empreendedores nova-limenses. Neste ano, os alunos 
das escolas Rubem Costa Lima (São Sebastião das 
Águas Claras), Benvinda Pinto Rocha (Jardim Canadá) 
e César Rodrigues (Miguelão) terão, mais uma vez, a 
oportunidade de se expressar e contar suas histórias.

EDucAÇÃo

oficinas de circo representam uma importante ferramenta de 
socialização entre os participantes

Desenhos e textos de alunos são transformados em livros 
a partir da parceira com o projeto Era uma vez e com a 

plataforma Escritor para o Futuro

O circo agrega valores que são 
adquiridos não só embaixo 
da lona, como também 
em casa, na escola e em 
atividades do dia a dia. A 
oficina de malabares auxilia 
na concentração, no poder 
de decisão e na capacidade 
de desenvolver multitarefas, 
as acrobacias ajudam no 
autocontrole e despertam 
confiança e as atividades 
de palhaço contribuem na 
desinibição de quem tem 
vergonha de ser protagonista”

Welington Nofito  
sabino da Silva, 
professor de circo e estudante 
de engenharia

Eu fico muito animado para 
chegar a sexta-feira porque 
é o dia da aula de circo. A 
gente aprende coisas muito 
interessantes! Já aprendi aqui a 
usar o diabolô, a cama elástica 
e, agora, estou aprendendo a 
fazer malabarismo. Eu adoro 
as aulas e aprender coisas 
diferentes”

Miguel Bernardo Nunes 
Rodrigues, 
estudante do 3º ano da Escola 
Municipal Vera Wanderley Dias

Acreditamos que a oportunidade 
de acesso à educação de 
qualidade deve ser acessível para 
todos, independentemente da 
classe social”

André Belisário, 
sócio e fundador da plataforma 
Escritor Para o Futuro
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goVerno execUta ManUtenções eM redes de esgoto    
vias dos bairros santa rita, Cascalho e Mingu recebem os serviços

cidade LiMPa e beM cUidada    
Capina e paisagismo contribuem para o bem-estar da cidade

A Prefeitura realiza, diariamente, 
serviços de manutenção de vários 
tipos em ramais e redes de esgoto. 
São executados desentupimentos, 
substituição de redes coletoras por 
novas e de boa qualidade, construção 
de caixas e de redes coletoras para 
a captação de águas pluviais, dentre 
outros.

Na Travessa Ivone Rodrigues 
Guimarães, no Bairro Santa Rita, 
estão em andamento serviços de 
substituição de aproximadamente 
15 metros de rede coletora. Muito 
antiga, a rede estava deformada e 
causava a obstrução do fluxo. 

No Bairro Mingu, no espaço onde 
está instalada a academia ao ar livre, 
ao lado da E.M. Vera Wanderley Dias, 
foi preciso construir duas caixas e 
uma rede coletora para a captação 
de águas pluviais. A escada que dá 
acesso à escola também recebeu 
melhorias.

No Bairro Cascalho, na Rua 
Eugênia Clark, a rede de esgoto 
estava obstruída e a água escorria 
pela via. O problema de entupimento 
foi solucionado e as manilhas foram 
substituídas.

Executado, diariamente, para atender toda a 
cidade, o serviço de capina nos espaços públicos 
da cidade continua a todo vapor. Para deixar a 
cidade mais bonita, são realizados serviços de 
paisagismo em praças e espaços públicos, com o 
plantio de gramas e árvores. 

O serviço de capina está nas seguintes 

localidades: bairros Olaria, Bom Jardim, Jardim 
das Américas, Quintas, Retiro, Vila São Luiz, 
Cascalho, Cruzeiro, Vila Marise, Barra do Céu, 
Monte Castelo, Oswaldo Barbosa Pena I e Vale da 
Esperança, além da Rua Areião do Matadouro. 

Já a programação do paisagismo está da 
seguinte maneira: plantio de árvores na Avenida 

Renato Avelar Azeredo (Honório Bicalho); plantio 
de grama e mudas no talude da Rua Inácio 
Isidoro (Retiro); revitalização na Praça Dick 
Morgan, paisagismo no canteiro central da Rua 
Resende com Avenida José Bernardo de Barros 
e revitalização e plantio de muda na Praça 
Bernardino de Lima.

oBrAs E mANutENÇÃo urBANA
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Problema na rua Eugênia clark, no cascalho, foi solucionado

Jardim das Américas é um dos bairros contemplados com a capina neste mês

não jogUe Lixo nas 
rUas; coLoqUe-o 
nos dias e horários 
corretos qUe o 
caMinhão Passa Para 
recoLher!
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r$ 200 MiLhões eM inVestiMentos 
Para transForMar noVa LiMa   

Maior pacote de obras da história da cidade contempla áreas como educação, 
saúde, revitalização do patrimônio, modernização viária, dentre outras

No dia 31 de outubro, a 
Prefeitura lançou um conjunto de 
obras que deverão impactar na 
melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e modernizar o município 
em diversas áreas. Considerado 
uma iniciativa histórica, o pacote 
de melhorias inclui saneamento, 
drenagem, contenção de encostas, 
iluminação, construção de novas 
unidades de saúde, educação, 

espaços de lazer, revitalização 
de prédios públicos, além de 
inúmeras reformas e revitalizações 
de equipamentos municipais já 
existentes. 

A solenidade foi realizada 
no Hall da Prefeitura, reunindo 
lideranças comunitárias, empre-
sários, representantes dos poderes 
executivo, legislativo e judiciário, em 
níveis municipal e estadual, além de 

profissionais de imprensa. O evento 
buscou conferir transparência à 
forma como o dinheiro público 
tem sido investido em Nova Lima, 
expondo as decisões e medidas 
tomadas pelo Governo Municipal 
para recuperar e aprimorar os 
serviços entregues à população. 

Os investimentos, que 
ultrapassam a ordem dos  
R$ 200 milhões, são fruto de um 

ousado projeto de recuperação 
econômica e estrutural da cidade, 
iniciado no final do ano de 2016. 

O reequilíbrio financeiro dos 
cofres públicos foi promovido por 
uma série de cortes necessários, 
revisões de contratos, novas 
licitações, alterações tributárias e a 
reforma administrativa.

EsPEciAL

Evento refletiu compromisso com a transparência dos gastos públicos
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InveStImentoS São 
ReSultAdoS de um ouSAdo 
PRojeto de ReCuPeRAção 
eConômICA e eStRutuRAl 
dA CIdAde
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Mais inFraestrUtUra Para qUaLiFicar PoLíticas PúbLicas essenciais à PoPULação noVa-LiMense     
Biblioteca, teatro, Centro Ideal, Ginásio Poliesportivo Municipal e outros prédios públicos são revitalizados; saiba mais sobre o maior pacote de obras da história da cidade

EsPEciAL

Para aprimorar a mobilidade e o trânsito serão 
realizadas a duplicação da MG-030 e a construção 
de uma avenida de ligação entre a rodoviária e 
a Avenida Presidente Kennedy, que desviará o 
trânsito de quem segue para Belo Horizonte para 
fora do Centro. Além dessas, diversas contenções, 
recapeamentos e melhorias de vias estão previstos. 

Na região de Água Limpa, bairro que fica no 
limite com Itabirito, a Prefeitura tem realizado 
uma significativa mudança, levando regularização 
fundiária e uma completa estrutura de equipamentos 

públicos que compreende: escola municipal de 
ensino fundamental, centro de educação infantil e 
a Unidade Básica de Saúde (UBS), que beneficiará 
5 mil famílias.

No setor da saúde, antigas reivindicações da 
comunidade estão sendo atendidas, após anos de 
espera, como a construção de duas novas UBSs, nos 
bairros Cabeceiras e Cristais. No Jardim Canadá, 
a Prefeitura entregou à população o Complexo de 
Saúde do bairro, já em funcionamento desde o mês 
de junho de 2019. 

Outro avanço, relacionado à cultura, é a 
devolução de patrimônios públicos à população 
como a Casa Aristides, que oferece cursos e oficinas, 
e a reforma de edifícios símbolos da arquitetura 
Art Déco, como os prédios da Biblioteca Pública 
Municipal e o Teatro Municipal Manoel Franzen de 
Lima, que começaram a ser revitalizados neste mês. 
Ao todo, são dezenas de obras que foram entregues 
à população, estão em andamento ou começarão 
em breve.

bibLioteca e teatro: 

rede de esgoto no josé de aLMeida: antigo centro ideaL:

A qualificação da rede de esgotamento sanitário no José de Almeida representa 
uma conquista e a garantia de direitos fundamentais que impactam diretamente 

na melhoria de vida da população

Antigo centro ideal foi adquirido pela Prefeitura para abrigar as novas instalações 
das secretarias municipais de saúde e de Desenvolvimento social e Políticas 
Públicas, gerando significativa economia em relação aos gastos com aluguel

importantes patrimônios culturais nova-limenses serão devolvidos à população; símbolos da arquitetura Art Déco, 
Biblioteca Pública e teatro municipal manoel Franzen de Lima já estão sendo revitalizados
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Mais inFraestrUtUra Para qUaLiFicar PoLíticas PúbLicas essenciais à PoPULação noVa-LiMense     
Biblioteca, teatro, Centro Ideal, Ginásio Poliesportivo Municipal e outros prédios públicos são revitalizados; saiba mais sobre o maior pacote de obras da história da cidade

•	 Ampliação	CEI	Maria	Taveira	–	Jardim	Canadá
•	 Centro	de	Convivência	do	Idoso
•	 Conclusão	da	construção	da	quadra	poliesportiva	

da	E.M.	Benvinda	Pinto	Rocha	–	Jardim	Canadá
•	 Conclusão	da	construção	da	UBS	Cristais
•	 Construção	 da	 arquibancada	 do	 campo	 do	

Morro	Velho	/	Nacional
•	 Construção	 da	 escola	 pró-infância	 –	 Água	

Limpa
•	 Construção	de	estações	elevatórias	de	esgoto	–	

José	de	Almeida
•	 Construção	de	via	de	ligação	(entre	a	Rua	Abel	

Saturnino	e	Avenida	Geraldo	Dias	Borges)
•	 Construção	e	estabilização	de	encosta	na	Rua	

Galo	Novo	–	Galo
•	 Construção	da	UBS	Água	Limpa
•	 Construção	da	UBS	Mingu
•	 Construção	da	Escola	Municipal	de	Água	Limpa
•	 Contenção	de	encosta	na	Rua	Palmira	Roussin
•	 Contenção	 de	 encostas	 na	 Avenida	 José	

Bernardo	de	Barros		
•	 Contenção	na	Alameda	da	Serra	Mantiqueira	-	

Vila	Del	Rey
•	 Contenção	na	Rua	Maestro	Vilela
•	 Contenção	na	Rua	Osvaldo	Evangelista	Santos
•	 Contenção	por	gabião	na	Rua	Carlos	Drummond	

de	Andrade
•	 Contenção	por	gabião	na	Rua	Dr.	Lunds	-	Bairro	

Ipê
•	 Contenção	na	Rua	Araras	–	Instância	Serrana

•	 Contenção	na	Rua	Bayacu	–	Parque	do	Engenho
•	 Contenção	na	Rua	Marquês	de	Sapucaí	esquina	

c/	Rua	Jesus	Othero
•	 Defensas	Metálicas	na	MG-030
•	 Drenagem	de	água	pluvial	na	Rua	Vila	Lobos	-	

Vila	São	José
•	 Drenagem	 e	 esgotamento	 sanitário	 no	 Acaba	

Mundo	/	Bela	Fama
•	 Drenagem	e	terraplanagem	em	vias	do	Bairro	

Galo
•	 Drenagem	 na	 Rua	 Maria	 Rosa	 Martins	 –	

Cabeceiras
•	 Drenagem	na	Rua	Turmalina	–	Bairro	Cruzeiro		
•	 Duplicação	da	MG-030
•	 Esgotamento	 sanitário	 no	 Bairro	 José	 de	

Almeida
•	 Esgotamento	sanitário	no	Bairro	Mina	D’água
•	 Estabilização	 de	 encostas	 na	 Rua	 Professor	

Aldo	Zanini
•	 Extensão	de	rede	de	iluminação	pública
•	 Finalização	 da	 construção	 do	 Centro	 de	

Educação	 Infantil	 Maria	 da	 Conceição	 Taveira	
Correa	–	Jardim	Canadá

•	 Ginásio	Poliesportivo	do	Oswaldo	Barbosa	Pena
•	 Obras	do	Centro	de	Treinamento	de	Nova	Lima	

(portaria	/	prédio	/	administrativo)
•	 Pavimentação	da	Alameda	dos	Jatobás
•	 Construção	 da	 Quadra	 poliesportiva	 do	 Água	

Limpa
•	 Recuperação	 /	 revitalização	 da	 Iluminação	 da	

BR-040	e	MG-030
•	 Reforma	 /	 ampliação	 da	 E.M.	 Áurea	 Lima	

Taveira	(Caic)	
•	 Reforma	 do	 Centro	 Ideal	 para	 instalação	 da	

sede	da	Secretaria	de	Desenvolvimento	Social
•	 Reforma	 do	 Centro	 Ideal	 para	 instalação	 da	

sede	da	Secretaria	de	Saúde
•	 Reforma	do	Ginásio	Municipal	(Antigo	Ginásio	

do	Villa	Nova)
•	 Reforma	e	ampliação	do	prédio	da	Prefeitura
•	 Reforma	e	readequação	do	Cemitério	do	Rosário	

/	Construção	do	muro	de	contenção
•	 Reforma	e	readequação	do	Cemitério	Parque
•	 Reforma	 /	adequação	do	Pronto	Atendimento	

do	Jardim	Canadá
•	 Reforma	 /	 ampliação	 da	 Biblioteca	 Pública	

Municipal
•	 Reforma	/	ampliação	da	E.M.	Martha	Drummond	

Fonseca
•	 Reforma	/	ampliação	da	Escola	Vera	Wanderley	

Dias	e	reforma	da	cobertura	da	quadra
•	 Reforma	/	readequação	da	UBS	Cabeceiras
•	 Revitalização	das	praças
•	 Revitalização	do	Teatro	Municipal
•	 Tela	de	proteção	da	ponte	sobre	o	Ribeirão	dos	

Cristais	na	MG-030
•	 Terraplanagem	 do	 Centro	 de	 Treinamento	 de	

Nova	Lima
•	 Urbanização	de	ruas	no	Vale	do	Sol

ginásio PoLiesPortiVo MUniciPaL

No Ginásio Poliesportivo municipal (antigo quadra do vila Nova), 
reforma compreende a revitalização da piscina, do piso, das arquibancadas 

e pintura do imóvel

mAIs r$ 32 mIlhõEs 
VoltADos pArA A 

sEGurAnçA VIárIA DA 
CIDADE

ConFIrA A lIstA DE obrAs quE Já Estão 
trAnsFormAnDo noVA lImA

além dos r$ 200 milhões 
já comprometidos em obras 
estruturais e de grande impacto 
para a população, outra licitação 
está em andamento para atender 
às demandas de tapa-buracos, 
manutenções e pavimentações 
viárias, além de obras de 
urbanização. Ao todo, serão mais 
de r$ 32 milhões investidos, 

sendo r$ 14 milhões destinados 
à urbanização e r$ 18,6 milhões 
para assegurar pavimentações e 
manutenções viárias. a licitação 
está em fase de tramitação 
interna e deverá ser concluída em 
cerca de 90 dias. a previsão é de 
que sejam aplicados na cidade 
7 mil metros cúbicos de asfalto.
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constrUção de ginásio é retoMada    
Obra do Poliesportivo do Oswaldo Barbosa Pena ficou parada durante anos

instaLação de deFensa MetáLica na Mg-030 
ProPorciona Mais segUrança a Motoristas   

Dispositivos serão instalados em trechos de curvas sinuosas e mais vulneráveis a acidentes

Depois da instalação de 70 
metros de defensa metálica em um 
trecho da estrada que liga o Bairro 
Matadouro ao trevo de acesso a 

Raposos / Rio Acima, agora é a vez 
da MG-030 receber esse instrumento 
de segurança. 

Ao longo da rodovia, nos dois 

sentidos, serão instalados 1.800 
metros não lineares de defensa 
metálica. Os guard-rails, como 
também são conhecidos, estão sendo 

instalados do Km 10 (Trincheira Vila 
da Serra) ao 14 (Academia Mineira de 
Tênis).

condições de segurança da rodovia serão aumentadas

EsPEciAL

A Prefeitura retomou, nas 
últimas semanas, as obras do Ginásio 
Poliesportivo do Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena. Com capacidade para 
receber mais de 1.200 pessoas, o 
espaço será voltado para a prática de 
futsal, vôlei, basquete e handebol. A 
quadra terá padrões oficiais.

Totalmente coberto, o ginásio 
também contará com banheiros, 
vestiários e áreas para bilheteria e 
lanchonete. Toda a estrutura seguirá 
as normas de acessibilidade. No seu 
entorno, será construída uma pista 
para a prática de corrida e caminhada, 
além de um espaço de convivência.

O Ginásio Poliesportivo estará 
integrado a um amplo espaço de 
lazer que será construído no lugar 
do pátio de apreensão de veículos. A 
Administração Municipal trabalha na 
finalização do projeto executivo – que 
prevê pista de skate, parquinho para 
crianças, academia ao ar livre, dentre 
outros atrativos – para, então, licitar 
a obra.

Bairro contará com moderno espaço para a prática de esportes
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estacionaMento rotatiVo 
na aVenida josé bernardo de barros 

Dando prosseguimento ao 
trabalho de reordenamento do 
trânsito, o estacionamento de veículos 
na Avenida José Bernardo de Barros, 
próximo ao Estádio Municipal Castor 
Cifuentes, também foi alterado.  
O local passou a contar com 18 vagas 
do Rotativo Nova Lima, dispostas em 
90 e 45 graus. A mudança melhora 
a circulação de veículos na região, 
considerando que a rotatividade nas 
vagas proporciona o seu uso de forma 
mais democrática.

PreFeitUra inicia desatiVação do Pátio de aPreensão    
local contava com mais de 3.000 veículos e dará lugar a um amplo espaço de lazer para a comunidade

trâNsito

O Governo Municipal começou 
os trabalhos para por fim a um 
dos mais antigos problemas da 
cidade: o pátio de apreensão, 
localizado na Rua José Agostinho, 
no Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena. Um acordo firmado entre a 

Prefeitura, o Ministério Público e o 
Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran-MG), por meio da 
Polícia Civil, permitiu o processo de 
esvaziamento do local, que contava 
com 3.338 veículos.

Desde o dia 29 de outubro, os 

veículos conservados e as sucatas 
servíveis estão sendo retirados 
e encaminhados para um pátio 
credenciado pelo Detran, situado 
no Jardim Canadá, onde serão 
leiloados. Já as carcaças retorcidas, 
resultado dos incêndios que 

atingiram o pátio, serão vendidas 
como sucata.

Os trabalhos prosseguirão de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, e a expectativa é de que a 
remoção completa seja finalizada 
no início de 2020.

Previsão é de que trabalhos de remoção de veículos sejam concluídos já no começo do próximo ano

vagas foram organizadas para os condutores
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A Prefeitura de Nova Lima faz saber à população que, 
a partir da presente data, 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 ARAujo S/A; Filial Alphaville
cnPJ: 17.256.512/0208-18
endereço: avenida Princesa diana, nº 505 – alphaville
cadastro nº: 004/2019

notA
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cea noVa LiMa ProMoVe caPacitação sobre Uso 
de erVas Medicinais, condiMentares e aroMáticas   

Curso estimula pesquisas sobre medicina alternativa, plantio e utilização 
dessas plantas no cotidiano das pessoas 

edUcação aMbientaL eM cena   
Peça teatral incentiva crianças e adolescentes a cuidarem do meio ambiente

mEio AmBiENtE

Entre os dias 4 e 8 de novembro, 
o Centro de Educação Ambiental 
Municipal (CEA Nova Lima) promo-
veu, em parceria com a Emater 
e com o Senar, um curso sobre 
Ervas Medicinais, Condimentares e 

Aromáticas. O público foi formado por 
pessoas dedicadas ao estudo da área 
e que também estiveram nas rodas 
de conversa realizadas anteriormente 
pelo CEA, com a presença de médicos 
da rede municipal de saúde.

O objetivo é capacitar as pessoas 
voltadas à produção e à pesquisa 
dessas técnicas de cultivo e manejo, 
incentivando sua utilização na 
promoção à saúde. O curso teve a 
carga horária de 40 horas e abordou 

temas como identificação das 
plantas medicinais e aromáticas, 
seleção e preparo dos insumos 
orgânicos, plantio, colheita, secagem, 
armazenamento e comercialização.

Com uma trilha sonora pop 
embalada pelos principais sucessos 
do ídolo Michael Jackson, a peça 
teatral “Eco Urbano” é a mais nova 
estratégia de educação ambiental 
utilizada pela Prefeitura para 
mobilizar crianças e adolescentes, 
estudantes tanto da rede pública 
quanto particular de ensino, para a 
defesa e proteção do meio ambiente, 

a partir da divulgação de atitudes 
ecologicamente sustentáveis.

A obra aborda aspectos da fauna 
e da flora predominantes em Nova 
Lima, provoca reflexões a cerca da 
importância da arborização urbana, 
da gestão correta de resíduos sólidos 
e preservação das nascentes, além de 
divulgar o aplicativo Águas que Valem 
Ouro, desenvolvido para auxiliar a 

população no cadastramento e na 
proteção de mananciais da cidade. 
A peça foi desenvolvida por uma 
empresa especializada em teatro 
institucional em parceria com o setor 
de Educação Ambiental da Prefeitura 
e será apresentada em todas as 
escolas municipais da cidade até o 
final deste ano.

curso de Ervas medicinais, condimentares e Aromáticas reúne pessoas em busca de um estilo de vida mais saudável

Por meio do teatro, estudantes são sensibilizados quanto a importantes questões ambientais 

Meu interesse é aprender para 
produzir e comercializar. Nesse 
sentido, esse curso veio ao 
encontro da minha busca, e já 
pude ver que a sua abrangência 
será significativa para que eu 
possa dar sequência em minhas 
pesquisas”

Márcia Cristina 
de Oliveira Melo, 
bióloga e pesquisadora sobre 
ervas medicinais

A gente não só assistiu, mas 
também participou do teatro. 
Eu aprendi que a agente não 
pode jogar lixo em qualquer 
lugar, porque isso gera poluição. 
Também não podemos desmatar e 
precisamos cuidar das nascentes. 
Foi muito legal”

Diego Magalhães Silva, 
estudante do 5º ano da Escola 
Municipal Dalva Cifuentes 
Gonçalves
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inscrições abertas Para atiVidades 
do PrograMa MoViMento   

Cadastros devem ser feitos até 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
na secretaria Municipal de esporte e lazer ou no Poliesportivo do Cristais

noVa-LiMenses briLhaM eM coMPetição de jiU-jitsU   
Crianças e adolescentes do programa Movimento conquistaram mais de 20 medalhas

EsPortE

Estão abertas as inscrições para as aulas 
de basquete, handebol e futsal do programa 
Movimento, oferecidas no Poliesportivo do Cristais. 
As atividades são voltadas para crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos e com idade entre 
8 e 17 anos.

As inscrições devem ser feitas de 11 a 22 de 

novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – 
localizada na Rua Melo Viana, 174, Centro – ou no 
próprio local das atividades. É necessária a presença 
dos pais ou responsável no ato do cadastro.

As aulas são realizadas às terças e quintas-
feiras, da seguinte forma: basquete (das 15h30 às 

17h), handebol (das 17h às 19h) e futsal (a partir 
das 14h). Para adultos e idosos, são oferecidas as 
atividades da academia ao ar livre na Banqueta do 
Rego Grande, acompanhadas por um instrutor.

Informações: (31) 3541-4329

Alunos das atividades de jiu-jitsu do 
programa Movimento participaram, no 
dia 27 de outubro, da 4a Etapa da Copa 
Choke, realizada no Colégio Pio XII, em 
Belo Horizonte. A competição regional é 
considerada uma das principais da capital 
mineira. 

Nova Lima foi representada por 
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 
com idade entre 6 e 17 anos, moradores 
de bairros como Água Limpa e Vale do 
Sol, que competiram com atletas de outros 
projetos e academias. No total, foram cinco 
medalhas de ouro, 12 de prata e quatro de 
bronze conquistadas pelos nova-limenses.

Oferecido no programa Movimento, 
o jiu-jitsu é uma arte marcial de origem 
japonesa que se baseia essencialmente em 
golpes de alavancas, torções e pressões 
para derrubar e dominar um oponente. 
Dentre os valores trabalhados, estão a 
humildade, autoconfiança, persistência e o 
autoconhecimento.

Aulas de jiu-jitsu são oferecidas gratuitamente pelo programa movimento 
nos bairros Água Limpa, vila operária e centro

Por meio do jiu-jitsu trabalhamos 
com os alunos a questão do 
respeito, da disciplina, da auto-
confiança e do trabalho em 
equipe. Para além da arte marcial, 
nosso foco principal é tentar 
formar um cidadão responsável, 
de bom caráter e incentivar o 
companheirismo entre eles, que 
um ajude o outro dentro e fora do 
tatame”

Cristiano Maia, 
professor de jiu-jitsu

Prefeitura trabalha para ampliar a diversificação esportiva em Nova Lima
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DEsENvoLvimENto, trABALHo E rENDA

Moradores da região nordeste de Nova Lima – 
bairros Honório Bicalho, Rio de Peixe, Papa Milho, 
Santa Rita e Nova Suíça – estão obtendo a atenção do 
Governo Municipal para o fomento da diversificação 
da economia local. Para receber o Desafio Brou, evento 
esportivo que marcou a história do bairro e consolidou 
Honório Bicalho como rota das melhores regiões 
para a prática do esporte de aventura, a Prefeitura 
mobilizou a comunidade (atletas, moradores, 
comerciantes e feirantes), por meio de reuniões, 
workshop sobre microempreendedorismo individual, 
associativismo, serviço de ouvidoria, sensibilização 
das riquezas ambientais de Honório Bicalho, noções 
de primeiros socorros e boas práticas de manipulação 
de alimentos.

Também foi realizada uma atividade de 
sensibilização para os alunos do projeto Tempo Integral, 
da Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves, sobre 
ciclismo e vocação da região para a prática do esporte 
de aventura, visando aumentar os conhecimentos dos 
estudantes para que possam descobrir novos valores 
e formas criativas de economia, e, assim, repassar 
para a família.

Para fortalecer ainda mais a economia da região, 
no mês de dezembro, o Governo Municipal lançará, 
em Honório Bicalho, o Polo de Economia Criativa – 
mais uma etapa de implementação da Zona Limpa 
de Desenvolvimento (ZLD). A região nordeste está 
no mapa da ZLD – Polo Criativo, plano criado pelo 
Governo Municipal, em 2017 – embasado em estudos 
e impactos de médio e longo prazos – para avaliar as 
vocações das regiões e proporcionar a diversificação 
das atividades econômicas, além de atrair empresas e 
investimento de alto valor agregado e não poluentes. 
A proposta é criar novas oportunidades de empregos 
e renda, de forma que sejam garantidos o bem-estar 
da população, a preservação do meio ambiente e 
promoção da qualidade de vida.

goVerno MUniciPaL atrai eVento de VisibiLidade 
internacionaL de MOUntaIn BIke e traIl rUn 

Para honório bicaLho, Visando 
o desenVoLViMento LocaL   

Prefeitura tem investido em capacitação e qualificação de mão de obra para diversificar a economia 
da região, que tem forte vocação para a prática de esportes de aventura e que já recebe centenas 

de atletas por semana, o que pode atrair novos negócios e movimentar a economia
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Polo da ZLD, Honório Bicalho é um distrito de economia criativa de Nova Lima

Polo de eConomIA CRIAtIvA

CArACtErístICAs DA rEGIão norDEstE:
Com vários atrativos naturais e vocação econômica, principalmente 

para investimentos em negócios esportivos, a região de Honório Bicalho 
atrai, principalmente nos finais de semana, atletas para a prática do esporte 
de aventura. as ações que a Prefeitura realiza, com a participação da 

comunidade, contribuem para ampliar a oferta de serviços e produtos aos 
visitantes e, assim, alavancar a economia, bem como trazer visibilidade para 
novos investimentos e aumentar a empregabilidade para a comunidade.

outRoS PoloS dA zld:
vIlA dA SeRRA: distrito de inovação e negócios digitais; vAle do Sol: 
distrito de biomedicina; ReGIão CentRAl: distrito de economia criativa; 
lAGoA doS InGleSeS: distrito de biotecnologia.
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DEsENvoLvimENto, trABALHo E rENDA

O Desafio Brou, evento esportivo de aventura, que 
ocorreu nos dias 1º, 2 e 3 de novembro, em Honório 
Bicalho, reuniu aproximadamente 2.000 atletas de todo 
o Brasil e um público flutuante de 15.000 visitantes que 
participaram do Desafio Brou de mountain bike e trail 
run – profissionais e amadores. O evento foi também 
uma maneira de contribuir para fomentar na região a 
descoberta de oportunidades criativas de atividades 

econômicas para os moradores que desejam empreender 
e aquecer as vendas.

E foi o que aconteceu de fato, pois gerou contratação 
de mão de obra de mais de 170 moradores e oportunidade 
para os empreendedores com suas barracas de 
gastronomia e artesanato que participaram do evento. 
Também movimentou o mercado de aluguéis de mais de 
50 casas e sítios, pousadas e hotéis da região.

desaFio broU agita a região
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Sempre participo de corridas. 
Vencer o Desafio foi emocionante 
porque o percurso foi um pouco 
pesado e eu até levei um tombo, 
mas segui em frente. Espero que 
tenha mais eventos como esse”

Cláudia Gonçalves, moradora do 
Nova Suíça, 
1º lugar geral categoria Trail Run 
20k, ao lado do marido Adair 
Valério, que ficou em 5º lugar

Trabalho servindo almoço; 
hoje, por exemplo, as vendas 
melhoraram um pouco. Esse 
evento foi bom para mostrar os 
lugares bacanas e movimentar o 
bairro, trazer pessoas diferentes 
e, quem sabe, novos negócios. As 
pessoas precisam de emprego”

Denilza Cristina Trindade, 
proprietária de bar em Honório 
Bicalho, com a sobrinha Thaís e a 
filha Marina

Fiz o curso de manipulação 
de alimentos. Eu já trabalho 
em festas e eventos, e essa 
oportunidade de colocar a barraca 
foi boa para aumentar as vendas. 
Eventos como esse são bons pra 
gente”

Grazielle Ferreira, 
moradora de Honório Bicalho

 

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.  

ASSIStente de PRodução 
(Cód. 2274)

Requisitos: idade acima de 18 
anos e ensino médio completo. 
Atividades: auxiliar na produção, 
preparando peças para os 
operadores; trabalhar com esmeril, 
realizar limpeza de máquinas e lavar 
peças, seguindo as normas internas 
de saúde e segurança do trabalho. 
Benefícios: vale-transporte, café da 
manhã e lanche da tarde. Horário 
de trabalho: das 7h30 às 17h25, 
de segunda a sexta-feira. Salário:  
r$ 1.177,00

montAdoR de máquInAS e 
equIPAmentoS (Cód. 2272)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo e 
experiência anterior comprovada 
na função em serviços de solda 
tiG/miG; desejável ter formação de 
técnico Industrial na área elétrica ou 
mecânica. Atividades: atuar com 
montagem e ajustes de máquinas 
e equipamentos, realizar leitura, 
interpretação de desenhos técnicos e 
mecânicos, além de reparo e troca de 
peças. Benefícios: vale-transporte, 
café da manhã e lanche da tarde. 
Horário de trabalho: das 7h30 às 
17h30, de segunda a sexta-feira. 
Salário: a combinar (informado 
mediante o processo seletivo)

SeRRAlHeIRo (Cód. 2271)

Requisitos: idade acima de 18 
anos, ensino médio completo, 
experiência anterior comprovada na 
função com operação de máquinas 
manuais, como esmerilhadeira e 
furadeira. Atividades: trabalhar 
com confecção, reparo e instalação 
de peças e elementos diversos em 
chapas de metal, como aço, ferro 
galvanizado, cobre, estanho, latão, 
alumínio e zinco; fazer recorte, 
modelar e trabalhar barras perfiladas 
de materiais ferrosos e não ferrosos 
para fabricar esquadrias, portas, 
grades, vitrais e peças similares. 
Benefícios: vale-transporte, café da 
manhã e lanche da tarde. Horário 
de trabalho: das 7h30 às 17h25, 
de segunda a sexta-feira. Salário: 
a combinar (informado mediante o 
processo seletivo)

Os cadastros poderão ser feitos 
até 13 de novembro. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

vAGAS em
novA lImA
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cidade MantéM ViVo o tradicionaL 
encontro de gUardas de congado   

realizada há séculos, manifestação folclórica tem significado especial para nova lima

cuLturA

O tradicional encontro de Guardas 
de Congado na Praça do Rosário atraiu 
dezenas de pessoas e reuniu várias 
guardas no dia 27 de outubro. Também 
conhecido como reinado de Nossa 
Senhora do Rosário, a festa tem um 
significado especial para a cidade.

A população acompanhou de perto 
as duas guardas de Nova Lima em 
atividade (de Nossa Senhora do Rosário 
e de Nossa Senhora Aparecida), e de 
outras localidades, como Igarapé, Caeté 
e Sabará.

O Congado mantém em seus 344 
anos de existência um importante 
exemplo da devoção da cultura negra. 
Os escravos vindos da África escolheram 
Nossa Senhora do Rosário para ser a 
intercessora deles junto a Deus.

O Encontro de Guardas está presente 
em todas as regiões do Brasil, cada 
qual com suas peculiaridades, mas ho-
mogêneo na essência, na fé no sagrado. 
Em Minas Gerais, o Congado é uma das 
manifestações folclóricas que expressa 
as culturas africanas (candomblé, congo, 
moçambique e catupê); portuguesa 
(vilão, marinha e cavaleiros de São Jorge), 
indígena (caboclinhos), entre outras.

População acompanhou de perto as duas guardas de Nova Lima em atividade e outras de cidades próximas
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Participo dessa bela festa desde criança. A cada ano, temos a oportunidade de 
passar nossa fé e nossas tradições para todos que por aqui passam e vivenciam 
este momento. A tradição está mantida com o esforço e a garra de todos”

Maria Cândida Nepomuceno, 
Guarda de Nossa Senhora de Aparecida de Nova Lima


