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Vem aí o programa
especial de regularização 
tributária

prefeitura consegue mais 362 
mamografias até o final do 
ano para as noVa-limenses
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Comunidades 
parceiras

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

inscrições abertas para
cursos gratuitos no centro 
de atiVidades culturais
Jardim canadá
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Comunidades 
parceiras

moradores de diversos bairros trabalham em conjunto com a prefeitura e se engajam
na promoção de melhorias para nova lima 



O cenário de dificuldade 
financeira que Nova Lima 
atravessa não é novidade. 
Desde o início da gestão, foram 
exigidas medidas austeras para 
controlarmos os gastos públicos, 
como a redução do custeio 
da Prefeitura e a Reforma 
Administrativa. Apesar de todos 
os esforços, o orçamento público 
ainda apresenta um déficit 
preocupante: a arrecadação do 
município em 2017 está quase 
R$ 20 milhões menor do que 
a do mesmo período do ano 
passado.

Em busca de alternativas 
para reverter esse quadro, 
apresentamos uma iniciativa 
que pode representar alívio 
financeiro, a começar deste ano. 
Trata-se do Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert), que, nos próximos dias, 
dará a possibilidade de pessoas 
físicas e jurídicas acertarem 
seus débitos com o município.

Mais do que um programa 
de pagamento de dívidas, o Pert 
é uma importante alternativa 
tanto para a cidade, com o 
incremento das receitas, quanto 
para os contribuintes em 
dívidas, que poderão usufruir de 
vantagens inéditas e maiores, 
conforme o período de adesão.

O programa concederá 
descontos de até 90% em 
multas, juros e, pela primeira 
vez, honorários advocatícios.

Hoje, o município tem 
a receber mais de R$ 500 
milhões de créditos ativos, 
que certamente fariam toda 
a diferença na prestação de 
serviços e na qualidade de vida 
da população. Neste sentido, 
a adesão ao Pert se coloca 
como um passo decisivo para 
revertermos esse cenário e 
vislumbrarmos dias melhoras 
para os nova-limenses.
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Desenvolvimento Social

O pERt COnCEDERá 
DESCOntOS DE Até 

90% EM MultAS, JuROS 
E, pElA pRIMEIRA 
VEz, hOnORáRIOS 

ADVOCAtíCIOS.

SeRViçOS MaiS PRóxiMOS da POPulaçãO

Kit de aNteNa e cONVeRSOR digital

deixar os serviços mais próximos dos 
beneficiários. foi com esse propósito que o 
Governo Municipal deu início à descentralização 
do atendimento dos programas Vida Nova e 
bolsa família, que funcionavam na rua Pereira 
de freitas, 84, centro (atrás do fórum). agora, 
além do Jardim Canadá, as unidades do Centro de 
referência de assistência Social (cras) de Honório 
bicalho e do centro passaram a oferecer o serviço.

Por enquanto, as famílias beneficiárias que 
vivem na área de abrangência do cras cruzeiro 
serão atendidas na sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, localizada na Rua 
chalmers, nº 91, centro. neste local, também 
passaram a funcionar outros programas como 
Passe Estudantil e Inclusão Produtiva, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h.

Nova Lima e região tiveram o sinal 
analógico desligado no dia 22 de novembro. 
Para terem acesso à programação digital, 
as famílias inscritas no cadastro Único do 
ministério do desenvolvimento Social, que 
ainda não buscaram o kit com antena e 
conversor, podem retirá-lo na agência dos 
Correios localizada na Rua Melo Viana, 80, 
centro. 

É importante ressaltar que somente 
as famílias que estiverem com o cadastro 
atualizado receberão o kit. a entrega é 
realizada pela Seja Digital, com o apoio 
da Prefeitura. até o momento, foram 
distribuídos 4.631 kits de um total de 
6.433, número que corresponde a 72%. mais 
informações: (31) 3541-9442.

Prefeitura descentraliza programas e leva atendimento do Vida Nova e Bolsa 
Família para unidades do Cras

Fale cOM a OuVidORia!
A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre 
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores 
possam registrar manifestações, reclamações, 
denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre os 
serviços prestados pela administração. os cidadãos 
interessados podem fazer sua manifestação 
presencialmente na sede da Ouvidoria, localizada 
na rua Scott, nº 69 a – centro, das 8h às 17h; 
pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980 ou e-mail: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Participe ativamente da 
reconstrução de Nova lima!

Atendimento realizado no Cras Centro
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Políticas Públicas

16 diaS de atiViSMO PelO FiM da ViOlêNcia
cONtRa a MulheR
Campanha ocorre até o dia 7 de dezembro com programação em toda a cidade

os números chocam quando se fala sobre a violência contra 
a mulher. no brasil, a cada 7,2 segundos uma mulher é vítima de 
violência física, segundo dados do relógio da violência, do instituto 
maria da Penha. essa triste estatística mostra a importância do 
engajamento de toda a população no combate à violência contra a 
mulher. 

Para buscar a atenção da população para o debate, a Prefeitura 

realiza até o dia 7 de dezembro, a campanha “16 dias de ativismo 
pelo fim da violência contra a mulher” com palestras, oficinas, blitz 
educativa, rodas de conversa e exames de testagem. a programação 
terá início no Hall da Prefeitura, no dia 20, das 19h às 21h, com 
a abertura da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra a mulher e da Semana da consciência negra. toda a população 
é convidada a participar e se engajar nessa luta!

ONde eNcONtRaR ajuda?
Centro de Referência da Mulher 
oferece atendimento especializado à mulher em situação de 
violência.
rua antonino fonseca Júnior, 88, rosário.
telefone: 3542 -5918 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Assessoria de Políticas Públicas/ Coordenadoria de Políticas 
para Mulheres / Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
endereço: avenida antônio Serafim da Silveira, 50, matadouro. 
telefone: 3542-3621

Delegacia de Mulheres
faz o registro do boletim de ocorrência e apura todas as 
informações e provas necessárias ao inquérito policial.  
endereço: rua Joviano de assis fonseca, 41, cariocas. 
telefone: 3542-4172
atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Polícia Militar: 190
1a companhia independente da Polícia militar. 
Atendimento nas cidades de Nova Lima, Raposos e Rio Acima 
telefones: 2138-3202 ou 190 

Disque Direitos Humanos – Minas Gerais: 100

Defensoria Pública
Órgão responsável pela assistência jurídica gratuita aos que 
necessitarem.
endereço: rua Pereira de freitas, n° 84, 2° andar, salas 201 
e 203, centro.
telefone: 3581-2318

ROda de cONVeRSa da diVeRSidade 3º MOtiVaçãO SeR diFeReNte é NORMal

a polêmica decisão judicial a respeito da “cura gay” 
será o tema da 4a Roda de Conversa da Diversidade, 
promovida pela Prefeitura, no dia 18 de novembro, 
sábado, das 15h às 18h, na sede da assessoria 
Especial de Políticas Públicas (Avenida Antônio 
Serafim da Silveira, nº 50, bairro matadouro). 
Participe!

o projeto motivação será realizado no dia 25 de 
novembro, sábado, das 8h às 12h, no centro 
municipal de atenção integral à Saúde - cemais 
(rua Professor aldo Zanini, 92, Quintas). toda a 
comunidade é convidada a participar das atividades 
de meditação, rodas de conversa, avaliações com 
a liga de cardiologia da Puc minas, exposição, 
dinâmicas e muito mais. Prestigie!

até o dia 16 de novembro, será realizado na escola 
municipal florie Wanderley dias (cabeceiras) o 
projeto “Ser diferente é normal” que visa trabalhar, 
com toda a rede escolar, atividades que envolvem 
dinâmicas e relatos de pessoas com deficiência, com 
foco em temáticas como acessibilidade, respeito 
às diferenças e importância da ajuda mútua na 
sociedade.



Saúde

MuRaiS aRtíSticOS dãO Vida a uNidadeS de Saúde

MORadOReS dO BOa ViSta SeRãO ateNdidOS
Na uBS dO RetiRO

Com brilhantismo, expressividade e incentivo à imaginação, obras transformam fachadas dos prédios públicos

Desenhos, mensagens e um colorido todo especial não 
ficam despercebidos para quem passa em frente ao centro 
de Especialidades de Nova Lima (Policlínica Municipal) ou à 
unidade básica de Saúde (ubS) do cascalho. no lugar das 
fachadas brancas, o projeto “o Poder da cor” apresenta murais 
externos com o tema “Saúde é... sonhar, brincar, saborear, 
compartilhar”, dentre várias outras ações.

Tudo isso é resultado de uma produção coletiva liderada 
por uma artista nascida em valência (espanha), filha de pais 

alemães e criada na argentina, mas que vive em nova lima 
há 22 anos:  anna Göbel, artista plástica, autora, ilustradora 
de livros, professora e produtora cultural.

A iniciativa conta com o apoio do Fundo Estadual de 
Cultura (FEC) e envolve artistas locais e alunos do projeto social 
Querubins, uma entidade belo-horizontina, sem fins lucrativos, 
voltada para o desenvolvimento de crianças e jovens por meio 
da arte.

a partir do dia 14 de novembro, o atendimento aos moradores do bairro 
Boa Vista será remanejado da unidade de apoio para a Unidade Básica de Saúde 
do retiro. a medida ampliará a oferta de serviços de saúde com qualidade à 
população.

Com a mudança, os moradores do Bairro Boa Vista terão um médico de 
referência, conhecido “médico da família”, disponível durante todo o horário de 
funcionamento (das 7h às 17h) da ubS, que realiza atendimento às pessoas 
de todas as idades, no retiro ou no domicílio, quando necessário. Portanto, a 
assistência à saúde dos moradores do boa vista não ficará prejudicada, embora o 
deslocamento necessário até o novo local seja maior.

a comunidade também terá maior acesso a consultas ginecológicas 
e pediátricas, atendimentos de enfermagem, odontologia, além das ações 
de promoção em saúde e atendimentos individuais e compartilhados com 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, terapeuta 
ocupacional, farmacêutico, educador físico, psicólogo e psiquiatra, além de diversos 
procedimentos que não eram oferecidos na unidade de apoio.

Anna Göbel,
artista plástica

A repercussão do trabalho foi muito 
legal. Motoristas de ônibus e garis 
paravam para elogiar. Para mim, 
que moro aqui em Nova Lima há 
bastante tempo, é uma grande honra 
poder retribuir um pouco desse 
carinho que recebo das pessoas. 
Espero que seja o começo de um 
processo de tornar mais harmônica 
a convivência nos espaços externos 
de nossa cidade.

Pela primeira vez, artista Anna Göbel realiza seus murais em Nova Lima

O sistema de saúde municipal é organizado segundo 
as normas e diretrizes do Ministério da Saúde. Em 
todo o Brasil, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
representam a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde e oferecem uma equipe completa 
de profissionais, com uma estratégia de saúde da 
família, a uma população mínima de 2.000 pessoas, 
número bem superior ao da comunidade do Boa 
Vista, com 900 pessoas. Com a mudança, o vínculo 
dos moradores do Bairro Boa Vista com a UBS Retiro 
se dará, também, por meio dos agentes comunitários 
de saúde (ACS), profissionais da comunidade que já 
conhecem e trabalham com a população há anos.

SaiBa MaiS
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PReFeituRa cONSegue MaiS 362 MaMOgRaFiaS
até O FiNal dO aNO

Saúde

Nova Lima se engaja no novembro azul e outubro rosa

o Governo municipal fez a sua parte e também se 
engajou no movimento outubro rosa, campanha que ocorreu 
internacionalmente durante o mês passado e teve como 
objetivo ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. isso porque a Prefeitura fechou 
um acordo com o Hospital nossa Senhora de lourdes para 
acabar com a demanda reprimida por mamografias, realizando 
362 exames até o final de 2017.

em novembro, mês que faz o alerta para a conscientização 
da saúde integral do homem, a boa notícia fica por conta 
do credenciamento do hospital para a retomada de cirurgias 
urológicas, como a ressecção transuretral da próstata – rtu, 
que visa basicamente desobstruir a uretra comprimida pela 
próstata.

Ao longo de todo o ano, os homens podem realizar nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Antígeno Prostático 
Específico (PSA, do inglês “Prostate pecific Antigen”), 
um exame de sangue simples feito em laboratório e 
que serve para diagnosticar alterações na próstata.

A fim de alertar as pessoas para importantes cuidados com 
a saúde, o Governo Municipal realiza, na próxima terça-
feira (14/11), a partir das 8h, a Caminhada Novembro Azul, 
com saída do Bicame em direção à Praça Bernardino de 
Lima. Logo em seguida, com a participação de diversos 
profissionais da saúde, serão realizadas atividades físicas, de 
relaxamento e orientações sobre como prevenir hipertensão 
arterial e diabetes (cujo dia mundial é comemorado no 
próprio dia 14).

caMiNhada MaRca cOMeMORaçõeS 
dO NOVeMBRO azul



ViVeR BeM cOM O diaBeteS

Saúde

Com mudanças de hábitos e apoio é possível prevenir e controlar a doença

Segundo dados da Secretaria 
de Estado de Saúde, em 2030, 
438 milhões de pessoas, em 
todo o mundo, terão a doença. 
Atualmente, estão cadastrados 
no programa de fornecimento 
de tiras de glicemia de Nova 
Lima, 1.215 pacientes.

a PReFeituRa OFeRece aPOiO POR MeiO de:

ter uma alimentação equilibrada, praticar atividades 
físicas e não fumar são algumas das dicas para prevenir e 
combater um dos principais problemas de saúde pública no 
mundo: o diabetes mellitus – doença crônica na qual o corpo 
não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente 
a insulina que produz, ocasionando a famosa hiperglicemia. 

diversos fatores contribuem para o aumento do diabetes, 
tais como o rápido envelhecimento da população e o aumento 
da prevalência de obesidade. contudo, é possível viver bem 
com a doença com cuidados simples e com o apoio da família. 

exemplo disso é o jovem lucas Garzon, de 29 anos, que 
descobriu o diabetes há sete anos. ele mantém uma rotina 
diária de controle da glicemia, alimentação balanceada e a 
prática de atividades físicas. 

assim como lucas, quem quer conviver bem com o diabetes 
deve fazer refeições regulares, com controle da quantidade de 
açúcar, monitorar a glicemia, evitar álcool e tabaco, manter 
o controle do colesterol e da pressão arterial, ficar atento a 
feridas que não cicatrizam e ter uma vida ativa.

• Grupos terapêuticos, de atividades físicas, apoio para parar de
  fumar e de educação em saúde nas unidades básicas;
• consultas médicas e de enfermagem periódicas nas ubSs;
• acesso a consultas individuais ou em grupo com nutricionistas; 
• visita domiciliar mensal do agente comunitário de saúde;
• especialista endocrinologista, para os casos mais complexos;
• fornecimento de hipoglicemiantes orais, insulinas;
• fornecimento de seringas com agulha acoplada e agulhas para
  canetas para a aplicação da insulina; 
• Glicosímetros, tiras reagentes de medida de glicemia capilar e
  lancetas para punção digital (para diabéticos insulinodependentes
 e com diabetes gestacional).

lucas Garzon, 29 anos,
morador do Bairro Oswaldo Barbosa Penna

No início que eu descobri que estava com diabetes, fiquei 
bastante preocupado e pensei em tudo de ruim que essa doença 
podia ocasionar até mesmo porque eu não tinha conhecimento 
aprofundado a respeito. Depois dos primeiros meses, a rotina 
começou a ser menos difícil. Já hoje, a questão da doença é 
pouco lembrada por mim. Costumo dizer que eu até gosto da 
diabetes porque ela me ajudou a promover muitas mudanças 
na minha vida! Me incentivou a ter uma rotina mais saudável. 
Essencial nesse processo foram as pessoas que estavam próximas 
me apoiando e a minha adaptação a essa nova vida.

Nova Lima contabiliza, atualmente, 2.851 pacientes 
diabéticos cadastrados e acompanhados pelas equipes 
de saúde da família. Reconhecendo que saúde vai além da 
simples ausência de doença e considerando a importância da 
promoção da qualidade de vida da população, a Prefeitura se 
empenha para fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com 

diabetes, por meio da integralidade e da longitudinalidade do 
cuidado, em todos os pontos de atenção da rede de serviços 
de saúde. Além de toda a assistência oferecida ao paciente 
diabético, as equipes de saúde do município desenvolvem 
ações para intervir nos fatores de risco da doença, de forma 
a promover a saúde e prevenir o surgimento de novos casos.

MedicaMeNtOS e gRuPOS de aPOiO



Planejamento

Meio Ambiente
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Via de iNtegRaçãO RiO de Peixe MaiS PeRtO
da Realidade

educaçãO aMBieNtal PaRa tOdOS

Prefeitura tem trabalhado para que verba não seja devolvida ao Governo Federal

Atividades no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos conscientizam sobre a preservação local

a Prefeitura está viabilizando a retomada das obras de 
conclusão da primeira fase da via de integração rio de Peixe 
(trecho entre a apac e o centro de treinamento de base).

A iniciativa visa evitar prejuízo para o município uma vez 
que as obras estão paralisadas há anos e, caso não terminem, 
a Prefeitura precisará devolver cerca de r$ 30 milhões (com 
correções) ao Governo federal. concluir essa primeira fase 
da obra também é importante para que o Governo municipal 
possa pleitear mais recursos para a complementação da 
segunda fase da via (até a br-040, trecho próximo ao Jardim 
canadá). 

a administração municipal fez adequações de critérios 
ambientais no projeto da primeira fase, que já foi aprovado 
pelo departamento de edificações e estradas de rodagem 
de minas Gerais (deer). em outubro, técnicos do ministério 
do turismo e da caixa econômica federal estiveram no local 
para vistoriar e conhecer o projeto. tão logo o ministério dê a 
aprovação para a retomada do contrato que está paralisado 
há anos, a caixa autoriza o reinício dos serviços.

a educação ambiental em nova lima está a todo vapor. 
a Prefeitura realiza atividades no Parque natural municipal 
Rego dos Carrapatos com temas como consumo consciente, 
coleta seletiva, gentileza urbana e outros.

um exemplo é o projeto caminhando e aprendendo, 
em que os estudantes têm a oportunidade de conhecer a 
história, fauna e flora do rego dos carrapatos.  a comunidade 
também é convidada a participar das atividades no local por 
meio dos projetos ecoações, ciclo de Palestras e oficinas 
Socioambientais que despertam a consciência ambiental 
socialmente correta e tornam os participantes agentes 
multiplicadores.

Retomada das obras da Via de integração Rio de Peixe: um avanço para o município

Habitado por pássaros raros, teiús, micos, macacos, jacus 
e quatis, por exemplo, e constituído por espécies da mata 
atlântica, como embiruçu, guapuruvu, açoita-cavalo, 
embaúba, quaresmeira, ipê-amarelo, ingazeiro, angico 
branco e aroeira vermelha, o Parque Natural Municipal 

Rego dos Carrapatos é também um atrativo para turistas, 
pois possibilita conhecimento e momentos de prazer e 
bem-estar, e um convite à prática esportiva e passeio nas 
trilhas para conhecer a beleza do ambiente natural.

RegO dOS caRRaPatOS
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Regional Noroeste

cOMuNidade dO Vale dO SOl adOta áRea VeRde

deSaFetaçãO de Rua POSSiBilitaRá iNVeStiMeNtO
Na Saúde

PatROlaMeNtO
eM SãO SeBaStiãO
daS águaS claRaS

moradores do vale do Sol, na região noroeste, têm deixado 
o bairro mais florido com ipês, quaresmeiras, fedegosos, 
alecrim e outros. tudo é feito em sistema de mutirão, com 
trabalho voluntário e doações.  a ideia surgiu em dezembro de 
2014, quando o instituto centro de referência em educação 
Sustentabilidade e Cultura do Espinhaço (Cresce) iniciou o 
plantio das espécies na avenida marte. 

O projeto, denominado Árvore & Ser, teve o apoio da 

comunidade, que é a guardiã das mais de 20 espécies 
plantadas. Soma-se a essa atitude a criação e manutenção de 
pequenos espaços, batizados de “ilhas verdes”. 

depois que a Prefeitura colocou, este ano, fresa asfáltica 
nas vias do bairro, o projeto ganhou mais força e mais “ilhas” 
foram criadas no bairro. os moradores aproveitam os locais 
perto das próprias casas para plantar e usam da criatividade 
para ornamentá-los. 

Mais um investimento na área da saúde 
para moradores da região noroeste. com a 
decisão dos moradores do Bairro Jardim Canadá 
pela desafetação de um quarteirão da rua 
Princesa Margareth será realizado, se aprovado 
pela câmara municipal, um leilão público em 
que o valor arrecadado será 100% destinado 
para a obra da Policlínica do bairro. o lance 
mínimo é de r$ 2,4 milhões.  vale lembrar que 
o movimento de pedestres e veículos na rua é 
pouco e, portanto, não trará prejuízos para o 
bairro.

a Prefeitura realizou serviços de 
patrolamento e nivelamento nas alamedas 
Mico Estrela e dos Jatobás, Rua São Luiz e 
Estrada do Retiro para dar mais segurança 
a motoristas e pedestres.
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Obras

Cristiano Quintino, 
morador do Vale do Sol

A ideia é procurar incentivar a crença 
de que a união de esforços pelo bem 
comum pode melhorar as condições de 
vida humana na região e, que a busca 
por equilibrar os danos e os benefícios 
à natureza é algo urgente e pode ser 
praticado por todos nós.
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Regional Noroeste

cOMuNidade PaRticiPa de cuRSO gRatuitO
de aSSeNtaMeNtO de PiSO

SeRViçO de liMPeza uRBaNa é MaNtidO eM diVeRSOS 
PONtOS da cidade

Doze moradores de São Sebastião das Águas Claras e 
região receberam ajuda de custo no curso técnico gratuito 
de assentamento de pisos Pavieco (pavimento ecológico 
intertravado resistente). eles aprenderam sobre todas as 
etapas de assentamento, manutenção e conservação do 
pavimento ecológico. a realização do curso foi uma parceria 
da empresa responsável bacia viva com a vale e a Prefeitura.

A aula prática resultou no assentamento de pisos no 
passeio da e. m. rubem costa lima, na pista de caminhada 
em volta do campo de futebol, no capela velha e na rampa de 
acesso da associação comunitária de macacos. o piso também 
será colocado na área externa da unidade da Guarda civil 
municipal, no Jardim canadá.

a Prefeitura mantém o serviço de 
limpeza urbana na cidade. no mês de 
outubro, as vias públicas de vários bairros 
foram limpas, como: areião do matadouro, 
bonfim, bela fama, alto do Gaia, nossa Sra. 
de Fátima, Monte Castelo, Cruzeiro, Barra 
do Céu, Vila Marise, Vila São Luiz, Cascalho, 
Chácara Bom Retiro, Osvaldo Barbosa Pena II, 
Paulo Gaetani, mingu e mina d’Água.

Para este mês, está programada a 
limpeza nas seguintes localidades: Centro, 
Avenida Benedito Alves Nazaré, Vila Operária, 
vila Passos, Honório bicalho, Santa rita, José 
de almeida, ouro velho, vila nova betânia e 
vila industrial.

Conhecimento e prática contribuem para revitalizar áreas públicas

Obras

Flávio Mourão passos, 
proprietário da Bacia Viva e idealizador do projeto 

Walisson Antônio da Mata, 
morador de São Sebastião das Águas Claras 

Esse é um projeto social, pois forma mão 
de obra e une a comunidade e o comércio. 
Essa é uma maneira de revitalizar o bairro 
e contribuir para a preservação ambiental 
com o desassoreamento de barragens de 
rejeitos e de rios. Vários produtos poderão 
sair dessa produção.

Recebi apoio para participar do curso e 
adquiri conhecimentos para uma nova 
profissão. O engajamento de todos no 
projeto e o assentamento do piso poderão 
valorizar mais o bairro.

Diariamente, há lixo pelas 
ruas: sacolas plásticas, latas, 
garrafas, papel e outros. Se 
cada pessoa não jogar objetos 
no chão, a cidade fica mais 
limpa e agradável para todos. 
Os lixos descartados nas vias 
públicas obstruem os sistemas 
de drenagem aumentando a 
possibilidade de enchentes.

colabore! não Jogue lixo 
no chão!

Faça a Sua PaRte!

O PaviEco é um produto  fabricado a partir de matérias-
primas de rejeitos sedimentados da mineração. Além 
do reaproveitamento industrial, contribui para o 
desassoreamento de cursos d’água e barragens.

O PROdutO 
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Um giro pela cidade

haRMONiza
NOVa liMa ReúNe
O MelhOR
da gaStRONOMia
e daS ceRVejaS 

BeeRFeSt ReFORça a tRadiçãO 
ceRVejeiRa de NOVa liMa

até quarta-feira (15/11), os nova-limenses têm encontro marcado 
com o festival Harmoniza que reúne 13 bares e 10 cervejarias, 
espalhados nas regiões Sede, Honório bicalho, vila da Serra, 
alphaville e São Sebastião das Águas claras. confira a programação 
completa pelo site: www.novalima.mg.gov.br

de 27 a 29 de outubro, a Praça bernardino de lima se transformou 
num espaço de muita animação, música e cervejas artesanais para 
ninguém botar defeito. o beerfest, organizado por uma iniciativa 
privada e com apoio da Prefeitura, foi um sucesso! confira os 
melhores momentos:

Nova-limenses                   pelo mundo

A partir dessa edição, o a cidade vai contar com a 
participação especial de pessoas que nasceram em nova 
lima, mas não moram mais na terrinha. conhece alguém 
para nos indicar? envie e-mail para: imprensa@pnl.
mg.gov.br. Participe e nos ajude a matar a saudades 
dos nova-limenses que estão pelo mundo.

“oportunidade a gente cria!”
isabela cardoso é a nossa primeira entrevistada do 
nova-limense pelo mundo

com 34 anos, a jornalista isabela cardoso tem uma 
bagagem cheia de experiência e mais de 35 países no 
passaporte. Há 11 anos morando no exterior, a nova-
limense já passou pelos Estados Unidos, ficou nove anos 
em Dublin, na Irlanda e, há um ano, vive em Paris, na 
frança.  “Oportunidade a gente cria! Fui para os EUA para 
ter uma experiência de vida no exterior, era uma coisa 
temporária, mas não imaginava que me abriria tantas 
portas! Quando decidi me mudar pra Dublin, a intenção 
era morar por lá apenas seis meses, mas fui ficando, 
ficando”. 

Como em todos os lugares, Bela, como é 
carinhosamente chamada, trabalhou muito até conquistar 
seu espaço no mercado. “Trabalhei em escola infantil, 
como recepcionista em um escritório de arquitetura até 
conseguir um trabalho no Google. Depois de um tempo, fui 
contratada pelo Linkedin, outra empresa multinacional, 
onde estou há 5 anos e meio. Em janeiro, fui convidada 
a me mudar para a França e, como ainda não falava 
francês, abracei a oportunidade para viver em um novo 
país e aprender um novo idioma”, ressalta.

isabela mata a saudade da família, que mora no 
bairro cariocas, uma vez por ano, quando vem ao brasil. 
“Sempre fico impressionada como meu bairro cresce e 
muda a cada visita. Sinto muita falta da família Cardoso, 
de andar nas ruas e conhecer as pessoas, das pessoas 
saberem quem são meus pais e avós”. bela, ainda 
aproveita para curtir a cidade. “Nunca deixo de fazer uma 
caminhada no Rego Grande e tento conhecer os novos 
bares para provar tira-gosto e tomar uma cervejinha 
preta, já que aqui fora não tem nada parecido”. 

com uma trajetória de coragem e sucesso, isabela 
deixa um recado para os nova-limeses: “a gente sai 
de nova lima, mas nova lima nunca sai da gente! 
não tem um natal que eu não coma queca. não tem 
nada melhor que reencontrar os velhos amigos da 
adolescência pelo mundo. o nosso sotaque é o mais 
especial e nossas montanhas são as mais bonitas do 
mundo. Que a gente nunca se esqueça de onde a gente 
vem e como nova lima é especial”, finaliza. 
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açõeS PaRa alaVaNcaR a ecONOMia

ciRcuitO de tuRiSMO eMPReeNdedOR

Desenvolvimento Econômico

Turismo

PUBLiCAçãO DA PREFEiTURA DE NOVA LiMA 11

Plano de Desenvolvimento Econômico de Nova Lima já apresenta
resultados positivos 

Plano de Desenvolvimento Econômico de Nova Lima já apresenta resultados positivos 

com o difícil cenário econômico encontrado, a Prefeitura tem trabalhado para criar 
um ambiente favorável em prol do desenvolvimento e do empreendedorismo da população. 
exemplo dessas ações é que a cidade oferece a Sala do empreendedor para os empresários 
se profissionalizarem e tirarem dúvidas. no local, são oferecidos serviços de apoio com 
informações e orientações sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas 
aos microempreendedores individuais (mei) e demais empreendedores, de forma simples e 
personalizada.

a Prefeitura tem realizado também parceria com entidades representativas e associativas 
como o Sebrae, Sindinfor, a fiemg, Jucemg, emater e associação comercial para estimular a 
qualificação das categorias profissionais, diversificar a economia e inserir a economia nova-
limense em  oportunidades no setor de serviços intensivos em tecnologia.

terminaram no dia 11 de 
novembro, os cursos do Circuito 
turismo empreendedor que teve 
por objetivo criar um espaço para 
oportunidades de negócios e expansão 
de produtos voltados ao turismo. os 
cursos e palestras foram realizados na 
Sede, Vila da Serra, Jardim Canadá e 
São Sebastião das Águas Claras com 
foco no patrimônio, história de nova 
Lima e potencialidades turísticas, além 
de ações específicas que podem ser 
potencializadas em cada uma dessas 
regiões.

helena Bastos, 
microempreendedora

Eu e o meu marido participamos 
dos eventos para aprimorarmos os 
conhecimentos. Sempre pesquiso para saber 
o tipo de alimento que posso oferecer, com 
algo a mais. Quando recebo uma visita de 
fora e dou uma lamparina, por exemplo, 
estou informando ao turista um pouco da 
história de Nova Lima; é um quitute com 
cultura.

MaiS açõeS PaRa O eMPReeNdedOR
• Apoio para se formalizar: a formalização é fator necessário para que o 
microempreendedor individual (mei), que hoje representam 41% dos cnPJs do município, 
tenha acesso à previdência, fornecedores qualificados, linhas de crédito, assistência 
técnica, capacitação e compras tanto de empresas, quanto de governos. 
• Modernização dos processos: outros pontos positivos para empreender em Nova 
lima é que a Prefeitura tem buscado a modernização de processos para facilitar a 
vida do empreendedor. como exemplo, está disponibilizado um novo portal do iSS, a 
consulta on-line de protocolos e a legalização simplificada – um sistema on-line para 
registro, inscrição, alteração e baixa de pessoas jurídicas (redesim).
• Estímulo ao empreendedorismo: para impulsionar e estimular esses pequenos 
empresários, a Prefeitura tem investido em canais de comercialização e de valorização 
do segmento recém-egresso da informalidade.  como exemplos, podem ser citados a 
feira bom levar, a feira de bicalho e a feira do Jardim canadá. 

Vagas de Emprego

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.  

os cadastros poderão ser feitos até 
14 de novembro. caso o candidato 
já tenha efetuado o cadastro 
no período de seis meses, não é 
necessário refazê-lo. confiram 
mais vagas em nosso site: 

www.novalima.mg.gov.br 

técNicO eM RadiOlOgia 
(cód. 330)
É necessário ter ensino técnico 
profissionalizante e concluído os 
estágios obrigatórios. não exige 
experiência. benefício: vale-
transporte. Horário de trabalho: 
das 7h às 11h ou das 13h às 16h. 
Salário: r$ 1.000,00.

RePReSeNtaNte 
cOMeRcial (cód. 324) 
É necessário ter ensino médio, 
experiência de seis meses em 
vendas de quotas de Hotel balneário. 
Horário flexível. Ganhos por vendas.
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Esporte

caMPeONatO NOVa-liMeNSe de FutSal

eSPORte Na cOMuNidade ViSita MiNaS têNiS cluBe

as finais do campeonato nova-
limense de Futsal, das categorias de 
base e feminino, serão realizadas no 
dia 19 de novembro (domingo), a 
partir das 9h, no Ginásio do olaria.

a competição foi iniciada 
em setembro e chega aos jogos 
decisivos com a promessa de grandes 
confrontos. Participam das disputas 
as equipes das categorias sub-15, 
sub-13, sub-11, sub-9, sub-8, sub-7, 
feminino adulto e feminino sub-15.

alunos de basquete do esporte na 
Comunidade dos núcleos Cristais, Cruzeiro, 
Honório bicalho e José de almeida conheceram 
no último dia 29 a arena minas tênis clube, 
em belo Horizonte, onde assistiram a três 
jogos: minas e botafogo; flamengo e vasco; 
e vitória-ba e basquete cearense. as partidas 
eram válidas pela copa avianca de basquete 
adulto masculino. os 25 jovens nova-limenses 
se encantaram com a estrutura da arena e 
a oportunidade de ver de perto algumas das 
principais equipes do país.

Competição tem movimentado a cidade ao longo do ano

Alunos do Esporte na Comunidade em jogo na Arena Minas
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Educação / Trabalho e Renda
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eStíMulO
aO eMPReeNdedORiSMO
Palestras, atividades em sala e mostra, apontam perspectivas 
profissionais de sucesso a estudantes

atitude, foco, confiança e coragem são algumas marcas importantes 
do espírito empreendedor. em nova lima, essa vocação é trabalhada 
desde cedo. Prova disso é o projeto educação empreendedora, oferecido 
na Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza, situada no Bairro 
cristais. mais de 50 alunos do 5º do ensino fundamental participam das 
atividades em sala de aula e com palestrantes, que os estimulam a pensar, 
ser e fazer diferente, com atitudes e mentalidades empreendedoras.

Com essa iniciativa, o Governo Municipal estimula as crianças a 
descobrirem habilidades que possam oferecer perspectivas de sucesso no 
futuro, estruturando sonhos pessoais e profissionais para que elas saibam 
planejar, buscar informações e alcançar seus objetivos. isso porque as 
relações de trabalho passam hoje por constantes transformações, e o 
empreendedorismo é considerado cada vez mais fator chave no processo 
de inserção na sociedade.

em parceria com o Sebrae, Prefeitura desenvolve ações para consolidar a cultura 
empreendedora e ampliar oportunidades de desenvolvimento, trabalho e renda para as 
gerações futuras

Escolas em Foco

o informativo A Cidade dá continuidade à 
série especial para apresentar o trabalho 
realizado nas escolas da rede municipal, 
que esbanjam criatividade e descontração 
no processo de ensino e aprendizagem das 
crianças nova-limenses.

ViSita à glOBO MiNaS
Estudantes da Escola Municipal Dulce Santos Jones, 
do Bairro Santa Rita, conheceram as instalações da 
TV Globo Minas, em Belo Horizonte. Lá eles tiveram 
a oportunidade de conversar com os profissionais, 
visitar os estúdios e ver de perto os bastidores da 
emissora. A iniciativa fez parte das atividades do 
programa Escola em Tempo integral e foi realizada 
em parceria com a ONG Mão Amiga.

Receita de MaSSa de MOdelaR
Na Escola Municipal David Finlay, no Galo, uma 
turma do ii período preparou a sua própria 
massa de modelar para trabalhar a escrita e as 
quantidades. Na receita, foram usados os seguintes 
ingredientes: 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha 
de trigo, 1 xícara e meia de água, 3 colheres de 
óleo, tinta guache e corante à escolha. Para chegar 
ao resultado, basta misturar todos os ingredientes 
até desgrudar das mãos. Mais um exemplo de que 
aprendizado e diversão podem caminhar juntos.

tRaNSitOlâNdia NO caic
Trabalhar desde cedo o conceito de educação 
no trânsito. Foi com esse propósito que a Escola 
Municipal Áurea Lima Taveira (Caic), situada no 
Bairro Oswaldo Barbosa Pena, inaugurou, no dia 
8 de novembro, a sua Transitolândia, viabilizada 
com o apoio de funcionários do Pátio de Obras da 
Prefeitura. No espaço, as crianças dos maternais 
i e ii começam a aprender os aspectos básicos da 
relação entre pedestres e condutores. cONFeRêNcia de educaçãO

de MiNaS geRaiS
a Prefeitura e o fórum Permanente municipal de educação 

realizam, na próxima quinta-feira (16/11), às 7h, na utramig 
(rua trinta e dois, 36, oswaldo barbosa Pena), o lançamento da 
conferência de educação, com o tema “a construção do Sistema 
integrado de educação Pública de minas Gerais (Siep/mG) e a 
implantação dos Planos de educação”.

Outras capacitações realizadas:
40 professores
5 escolas estaduais
2 escolas profissionalizantes
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Cultura

tRadiçãO é MaNtida eM eNcONtRO de guaRdaS
Na PRaça dO ROSáRiO

NOVaS OFiciNaS NO ceNtRO de atiVidadeS
cOMuNitáRiaS dO jaRdiM caNadá

Em outubro, o tradicional encontro de Guardas de Marujo na Praça 
do rosário reuniu 11 guardas da região metropolitana de belo Horizonte 
e do interior de minas. a população pôde acompanhar de perto as duas 
guardas de Nova Lima em atividade, de Nossa Senhora do Rosário e 
de Nossa Senhora de Aparecida, além de outras vindas de Raposos, Rio 
acima, igarapé e até mesmo de Governador valadares.

Também conhecido como reinado de Nossa Senhora do Rosário, 
a festa tem um significado especial no município. o congado mantém 
em seus 343 anos de existência um importante exemplo da devoção da 
cultura negra. os escravos vindos da África escolheram nossa Senhora do 
rosário como intercessora junto a deus.

o encontro de Guardas está presente em todas as regiões do brasil, 
cada qual com suas peculiaridades, mas homogêneo 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.

O Centro de Atividades Comunitárias do Jardim Canadá disponibiliza duas 
oficinas culturais gratuitas aos moradores da região noroeste: confecção de 
bonecas e produção de lamparinas que serão iniciadas nos dias 13 e 21 de 
novembro, respectivamente. 

as atividades são voltadas para mulheres acima de 18 anos. as interessadas 
devem comparecer na sede do Centro de Atividades Comunitárias Jardim Canadá, 
localizado à rua Groelândia, nº 619 ou ligar no telefone 3541-8694. Serão 
ofertadas 10 vagas para a oficina de bonecas e 20 para a oficina de lamparinas 
de acordo com ordem de inscrição.

Em paralelo a essas oficinas, são realizadas no Centro de Atividades 
Comunitárias Jardim Canadá aulas de dança de rua, skate percussão, capoeira, 
tricô e crochê para todo o público. 

Ivan Garzon Gomes, 
conhecido como “Catitu” 

Ficamos felizes com a participação da 
comunidade e com a manutenção dessa 
importante tradição em nossa cidade.

João Marcos de paiva, 
integrante da Guarda de Congado do Rosário

Faço parte dessa festa há mais ou menos duas décadas. Sempre 
venho e trago minha família. Essa tradição não pode acabar e é 
um divertimento para todos nós.

centro de atiVidades 
comunitárias do Jardim canadá:

inVentário do iepha recebe cadastro de agentes culturais

rua Groelândia, 619 – Jardim canadá 
telefone: 3541-8694

atendimento de segunda-feira a sexta-
feira, das 9h às 16h30.

No total, são 30 vagas para os cursos de confecção de bonecas e produção de lamparinas,
destinados à população feminina

a Prefeitura, em parceria com o instituto estadual do 
Patrimônio Histórico e artístico de minas Gerais (iepha), 
disponibiliza um grupo de técnicos, neste mês, para auxiliar 
os agentes culturais da cidade, que se dedicam às Guardas de 
marujos, congado e cavalhadas ou que atuam como violeiros 
ou construtores de violas, a se cadastrarem no site do Instituto 
estadual do Patrimônio Histórico e artístico de minas Gerais. 

A ação tem por objetivo contribuir com o inventário do Iepha 
para conhecer um pouco mais dos grupos, sua formação e 
onde estão localizados e reconhecer “o fazer” e “o tocar” como 
patrimônio cultural do estado. 

os interessados podem entrar em contato pelo telefone 
(31) 3541-9635 para agendar o cadastramento ou mesmo fazê-
lo diretamente pelo site www.iepha.mg.gov.br.
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Cultura

NúcleO de atiVidadeS liteRáRiaS iMPulSiONa
O eNcONtRO da POPulaçãO cOM OS eScRitOReS 
NOVa-liMeNSeS e SuaS OBRaS

cluBe dO chORO MOViMeNta Sexta Na FeiRa

O Núcleo de Atividades Literárias incentiva a população a se inserir 
no universo literário, em especial nas obras dos escritores e poetas 
nova-limenses. instalado no centro cultural, na rua tiradentes, 78, no 
centro de nova lima, o local é adequado para o estudo e pesquisa.  no 
mesmo espaço também são formados dois “clubes de leitura” com oito 
integrantes cada um. a cada mês, os participantes definem uma obra 
para ser lida e debatida no próximo encontro.

idealizado pela pedagoga e contadora de histórias, else dorotea 
Lopes, o projeto incentiva cada vez mais a prática da leitura e o gosto 
pela literatura. o espaço foi inaugurado em março e desde então já 
foram lançados dez livros.

Os apreciadores do chorinho e do trabalho 
desenvolvido pelo radialista, Acir Antão, compareceram 
à Praça bernardino de lima, na sexta-feira (03/11), 
para uma apresentação especial do Clube do Choro de 
belo Horizonte, dentro do projeto Sexta na feira. 

não faltou empolgação para os fãs que 
acompanharam a apresentação do “breve almanaque 
do choro” durante cerca de 90 minutos. muitos também 
aproveitaram para saborear os alimentos e bebidas e os 
artesanatos feitos pelos expositores.

durante todo o show, o radialista acir antão 
interagiu com o público e narrou a história do choro 
acompanhado dos seus companheiros do clube. no 
repertório, foram apresentados grandes clássicos como 
Brasileirinho e Pedacinhos do Céu, de Waldir Azevedo, 
noites cariocas, de Jacob do bandolim entre outros.

Antes de iniciar a apresentação, o radialista 
agradeceu aos nova-limenses pela presença na Praça 
bernardino de lima e demonstrou satisfação por mais 
uma vez estar na cidade para desenvolver seu trabalho 
ao lado dos demais companheiros. acir antão fez 
questão de convidar todo o público para fazer parte do 
Projeto Sexta na feira para que a cultura do município 
mantenha-se sempre viva. 
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Walter Gonçalves taveira, 
escritor nova-limense

nanci Otoni, 
escritora nova-limense

Else Dorotea lopes, 
pedagoga e contadora de histórias

Keila Cristina pires, 
frequentadora

Venho usufruindo o apoio do Núcleo de 
Atividades Literárias, órgão atuante em 
Nova Lima, no lançamento de livros de 
minha lavra.

O fato de o Núcleo de Atividades 
Literárias acreditar no potencial de seus 
escritores e incentivar a disseminação 
da cultura popular de sua terra deu-
me força para continuar a investir na 
confecção, publicação e no lançamento 
do meu livro, em outubro de 2017.

A criação do Núcleo de Atividades Literárias 
foi muito importante, não só para reunir 
pessoas interessadas em literatura, mas 
também para formar novos leitores.
As primeiras atividades propostas foram a 
contação de histórias, recitação de poesias, 
criação de Clubes de Leitura e um espaço 
para troca de livros.

Todas as sextas-feiras no fim da tarde deixo o meu 
trabalho e paro aqui por causa do churrasquinho e da 
cerveja gelada. É um programa que sai bem em conta e 
temos até apresentações ao vivo. E isso é bem legal.
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PeRt cONcedeRá deScONtOS de até 90% eM MultaS, 
juROS e hONORáRiOS adVOcatíciOS

os contribuintes terão, ainda neste mês, a possibilidade 
de realizar o pagamento de dívidas com o município, 
usufruindo de consideráveis descontos que podem chegar até 
a 90% de multas, juros e, pela primeira vez, de honorários 
advocatícios. o projeto de lei que institui o Programa especial 
de Regularização Tributária (PERT), aprovado no último dia 
7, na câmara municipal de nova lima, será sancionado pelo 
prefeito vitor Penido.

além de favorecer a retomada do crescimento econômico, 
o PERT visa reduzir as disputas administrativas ou judiciais 
e ainda aumentar a arrecadação dos cofres públicos com a 
regularização de débitos de pessoas físicas e jurídicas, de 
direito público ou privado.

atualmente, o total de créditos ativos da Prefeitura 
junto a pessoas físicas e jurídicas supera a marca de r$ 500 
milhões.

Fazenda

Quanto antes aderirem ao pagamento de dívidas, pessoas físicas e jurídicas terão maiores vantagens

é a hora de ficar em dia com noVa lima

VeJa como funcionará o pert

as parcelas mínimas para pessoa física e jurídica são de R$ 150,00 
e R$ 500,00, respectivamente. o programa ficará vigente por dois 
anos, logo não há previsão de ocorrer outro.

o Pert permitirá que os débitos vencidos até 30 de setembro de 
2017 sejam liquidados, mediante modalidades que combinam um 
percentual de pagamento com descontos de multas e juros. as maiores 
vantagens serão concedidas aos contribuintes que aderirem até o dia 
10 de dezembro. o prazo de adesão para quem optar pelo pagamento 
parcelado termina em dia 31 de janeiro de 2018. a permanência no 
programa será condicionada ao pagamento regular das obrigações 
vencidas após a adesão, dentre outras condicionantes.

Possibilidade de pagamento de dívidas com desconto é por tempo limitado
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