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aCidade

Giramundo faz apresentações 
gratuitas do espetáculo Os Orixás

Vem aí o Campeonato 
Nova-limense de Peteca

Arrecadação municipal cresce 
R$ 47 milhões em um ano
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Balneário Água Limpa vai passar por processo de regularização fundiária com o propósito de ordenar a região 
e oferecer uma vida mais digna para os moradores; ação é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta 
inovador, assinado pela Prefeitura de Nova Lima, associação de moradores do Balneário Água Limpa e pelo 
Ministério Público Estadual de Minas Gerais
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Compromisso 
de governo

Ao assumirmos a Prefeitura de Nova 
Lima, das diversas mazelas encontradas na 
cidade, uma chamava a atenção: o completo 
esquecimento e descaso do poder público com 
os moradores do Balneário Água Limpa, que 
fica na divisa entre nossa cidade e Itabirito. 

Com esgoto a céu aberto, sem asfaltamento 
ou qualquer serviço que pudesse amenizar as 
condições de vida desses moradores, fizemos 
o compromisso de governo de mudar pra valer 
essa região. Aos poucos, retomamos diversas 
ações para minimizar os problemas. 

Dentre as iniciativas, fizemos o nivelamento 
e patrolamento das ruas e avenidas no bairro, 
realizamos uma operação para demolição e 
retirada de uma construção irregular em imóvel 
que receberá a Unidade Básica de Saúde e creche 
local e reformamos o atual posto de saúde para 
receber a população com mais conforto. 

Uma boa notícia para o setor de construção 
civil e para quem constrói a própria casa é a 
modernização da legislação municipal, que agora 
permitirá a dedução, no cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a 
obra, a dedução dos materiais gastos. O benefício 
está previsto no artigo 19, da Lei Municipal 2.668, 
de 28 de dezembro de 2018.

É importante lembrar que a dedução do 

valor incide apenas em materiais (de construção 
civil, hidráulica, elétrica, sondagem, drenagem, 
terraplanagem, pavimentação, entre outros) e 
que permanecem incorporados à obra após a sua 
conclusão, para cálculos por estimativa.

A aquisição dos materiais deverá ser 
comprovada por meio de documento fiscal, com 
a identificação do local da obra e descrição dos 
materiais e respectivos valores.

FAZENDA EDITORIAL

Além disso, levamos aos moradores 
diversos serviços da Prefeitura como atividades 
culturais, ruas de lazer, assistência social 
e outros. Agora, ao colocarmos em prática a 
regularização fundiária, poderemos traçar o 
crescimento ordenado do bairro e promover 
ainda mais ações como o direito à escritura, o 
fim das invasões e de grileiros que falsificam 
documentos para, ilegalmente, tomar posse de 
terras e vendê-las. 

Em consonância com essa ação, estamos 
trabalhando na construção do Centro de 
Educação Infantil do bairro que terá capacidade 
para atender aproximadamente 100 crianças do 
maternal. Além disso, iniciaremos a construção 
de uma Unidade Básica de Saúde, que contará 
com uma equipe de Saúde da Família e toda 
infraestrutura para atender bem os cidadãos.

Compromisso de governo é coisa séria e 
nossa gestão trabalha, dia a dia, para fazer do 
Balneário Água Limpa o local com a qualidade 
de vida e a dignidade que a população merece.

VitoR penido, 
Prefeito

Compromisso de governo é 
Coisa séria e nossa gestão 
trabalha, dia a dia, para 
fazer do balneário água 
limpa o loCal Com a qualidade 
de vida e a dignidade que a 
população mereCe

dá um like!

setor de Construção Civil 
poderá deduzir materiais 

para CálCulo do iss

Para verificar o lançamento 
e ter mais informações, o 
construtor deve entrar no 
www.novalima.mg.gov.br 
e acessar os campos 
“Para as empresas/iSS 
digital” ou procurar o 
Departamento de Rendas 
Mobiliárias – DPRM, na sede 
da Prefeitura 
(Praça bernardino de lima, 
80 • centro).
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Para 2019, o orçamento da Prefeitura está estimado em aproximadamente R$ 560 milhões

O trabalho que a Prefeitura tem 
realizado para aumentar as receitas 
rende resultados importantes para 
a cidade que é possibilitado pelo 
crescimento da arrecadação municipal. 
Na comparação entre 2017 e 2018, 
passou de R$ 505,7 para R$ 552,7 
milhões, o que corresponde a 9% a 
mais, sem contar os R$ 39 milhões 
de repasses em atraso pelo governo 
estadual – que somariam R$ 591,7 
milhões.

Esse resultado de arrecadação é fruto 
da reforma tributária que foi feita, com 
atualização das bases de cálculos como, 
por exemplo, do Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) da Contribuição para o Custeio 
da Iluminação Pública. Além disso, 
a reestruturação dos procedimentos 
internos foi fundamental, com uma 
gestão firme e rápida na análise para 
melhor arrecadar, com controle dos 
recursos financeiros.

CEFEM: Mobilização dá 
rEsultado

Além dos tributos municipais, 
os esforços do prefeito Vitor Penido 
em defesa do aumento da alíquota 
da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM), desde os tempos de atuação 
como deputado federal, também 
fizeram a diferença e no momento mais 
importante. Isso porque em 2018 houve 
a queda do Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é 
estadual e sofreu uma redução de R$ 17 
milhões, passando de R$ 113,1 milhões 
para R$ 96,1 milhões – sem considerar 
o montante ainda retido.

O total arrecadado com a CFEM no 
ano passado, por sua vez, cresceu mais 
de 50% em comparação ao ano anterior, 
passando de R$ 65,6 milhões para R$ 
98,9 milhões, garantindo um fôlego 
maior para os cofres públicos.

Esse aumento ocorreu em função da 
alteração da alíquota da compensação 
sobre a exploração do minério de 
ferro, que em novembro de 2017, com 
a aprovação no Congresso Nacional, 
passou de 2% do faturamento líquido da 
mineradora para 3,5% do faturamento 
bruto.

GEstão rEsponsávEl honra 
CoMproMissos EM dia

Desde que assumiu a Prefeitura em 
2016, a Gestão Municipal tem realizado 
uma série de medidas – desde a redução 
de gastos até o incremento das receitas 
– para recuperar a saúde financeira 
de Nova Lima, retomar políticas e 
programas que fazem a diferença na 
vida dos cidadãos e preparar a cidade 
para receber os investimentos futuros.

Com planejamento e responsa-
bilidade, o Governo Municipal ainda 
passou a pagar os servidores públicos 
em dia e honrar os compromissos com 
os fornecedores, algo que não ocorria 
nos anos anteriores.

arreCadação muniCipal CresCe 
r$ 47 milhões em um ano

FAZENDA

ações efetivas do governo municipal para incrementar receitas garantiram alívio aos cofres públicos em 2018

*
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FAZENDA 

prefeitura dá desConto de até 90% no 
pagamento de dívidas Com o muniCípio

impostos e taxas devem ser pagos até o dia 31 de março para contribuinte não ter nome no spC

Para regularizar dívidas 
referentes a taxas ou impostos, 
alvarás, multas, ISS e IPTU, 
entre outros, com o município, 
o contribuinte tem até o dia 
31 de março para fazê-lo, 
com desconto de até 90%, por 
meio do Programa Especial 
de Parcelamento Tributário 
(PERT). 

Os descontos variam de 
50% a 90% (sobre os juros e 
multas). O pagamento pode ser 
à vista ou em 24 parcelas para 
qualquer tipo de pendência 
financeira com o município. O 

valor da parcela mínima é de 
R$ 150,00 (pessoa física) e 
R$ 500,00 (pessoa jurídica). 
O desconto será maior para 
pagamentos efetuados até 28 
de fevereiro. 

Se o titular da dívida não 
puder comparecer a uma das 
três unidades da Secretaria de 
Fazenda, ele poderá redigir uma 
“procuração simples”, de próprio 
punho, e passá-la a outra 
pessoa para dar andamento 
no processo de desconto. Não 
é preciso “reconhecer firma” 
em cartório, basta apresentar 

um documento de identidade 
original.

Importante ressaltar que, 
a partir deste ano, quem 
não regularizar a sua dívida 
com o município terá o nome 
“negativado” no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC). 
Vale lembrar que ao quitar 
o pagamento de taxas e 
impostos, o contribuinte ajuda 
no desenvolvimento da cidade, 
pois o dinheiro é investido em 
melhorias, assim proporciona 
mais bem-estar para a 
população.

•	 Sede: Praça Bernardino de Lima, 
80 – centro 
tel: (31) 3541-4346

•	 regional noroeste: Rua Kenon, 
95 – Jardim canadá 
tel.: (31) 3581-1982 e 3581-8523

•	 unidade Vila da Serra: Avenida 
oscar niemeyer, 288 – vila da 
Serra 
tel.: (31) 3262-1714 e 98875-1183

confira oS endereçoS 
daS unidadeS de fazenda:

Ciodadão com dívidas pode regularizar 
sua situação com o município
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objetivo é qualificar mão de obra do setor de gastronomia para atender 
demanda de mercado e incentivar o empreendedorismo formal

Começou a temporada 
de oficinas e cursos 
gratuitos. Durante este 
ano, a Prefeitura realizará 
capacitação de profissionais 
e empresários que atuam 
no setor de gastronomia, 
em processos de 
manipulação e produção de 
alimentos, para fortalecer 
a economia local. Os temas 
abordados têm como foco o 
empreendedorismo, as boas 
práticas de manipulação e 
questões relacionadas ao 
processo de elaboração dos 
alimentos, as formas de 
higiene, armazenamento e 
conservação, entre outros 
importantes conceitos e 
práticas que vão contribuir 
para o aprimoramento do 
negócio, da qualidade do 
produto comercializado e 
para a proteção da saúde 
dos consumidores. 

São oficinas que a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An- 
visa) recomenda para 
quem trabalha no ramo 
da gastronomia. Podem 
participar pessoas 
que já trabalham ou 
pretendem trabalhar com 
manipulação de alimentos, 
microempreendedor indivi-
dual, micro e pequenos 
empresários. O comerciante 
economiza dinheiro porque, 
além de serem gratuitas, 
as oficinas são ministradas 
no próprio município. Outro 

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

programa “Boa prátiCa na mesa, 
produza Com segurança”

As palestras e oficinas são importantes 
meios de promoção das exigências da Anvisa 
em relação às várias atividades da gastronomia 
e permite um aprendizado coletivo com a troca 
de experiências entre comerciantes e fiscais. 
As ações da Vigilância Sanitária de Nova 
Lima têm como foco promover e proteger a 
saúde da população e eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde, bem como intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção, circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde”

José Francisco gurgel Júnior,  
fiscal sanitário

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.  

zelador (cód. 1179)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses e conhecimento em 
eletricidade. atividades: pequenos 
reparos e limpeza. benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição 
e assistência médica.  Horário 
de trabalho: das 10h às 22h 
(12x36). Salário de r$ 1.500,00 a 
r$ 2.000,00.

montador soldador (cód. 1194)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter Carteira de 
Habilitação b, ensino médio 
completo, curso profissionalizante 
de solda ou áreas afins, seis meses 
de experiência em trabalhos de fluxo 
de produção e em serviços com 
solda em geral. atividades: executar 
e inspecionar os processos da 
produção; utilizar diversos tipos de 
máquinas, ferramentas automáticas 
ou semiautomáticas; preparar, 
fabricar e dar acabamento nas 
peças produzidas; separar material e 
fazer montagem; avaliar e executar 
as manutenções em máquinas 
e equipamentos do processo 
produtivo; avaliar, desenvolver e 
dar manutenção em dispositivos 
e ferramentas; distribuição 
e recolhimento de materiais 
e documentos referentes aos 
processos produzidos e expedidos. 
benefícios: vale-transporte, vale-
refeição, cesta básica e assistência 
médica e odontológica. Horário de 
trabalho: de segunda a quinta-feira, 
das 7h30 às 17h30, e às sextas-
feiras, das 7h30 às 16h30. Salário: 
r$ 2.401,11.

atendente (cód. 1171)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter disponibilidade para 
trabalhar no Alphaville, mínimo de 
escolaridade 1º ano e experiência 
comprovada em ctPS. atividades: 
atendimento ao público.  benefícios: 
vale-transporte e vale-refeição.  
Horário de trabalho: a definir. Salário 
de r$ 1.421,00.

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

ponto importante é que 
contribui para a conquista 
da confiança dos clientes, 
uma vez que agregam 
mais conhecimentos ao 
empreendedor; já para o 
consumidor, reflete na boa 
saúde, pois ele irá adquirir 
produto saudável de um 
fornecedor qualificado.

As capacitações serão 
ministradas por profissionais 
das secretarias de Saúde e 
Desenvolvimento, Trabalho 
e renda. os participantes 
receberão certificados e 
poderão comercializar seus 
produtos de forma mais 
segura e higiênica, seguindo 
os padrões de legislação 
da Agência Nacional de 
vigilância Sanitária (anvisa). 

1.000 VagaS 

As oficinas ocorrerão de 
fevereiro a outubro na sede do 
município, no Jardim Canadá, 
Vila da Serra e em São 
Sebastião das Águas Claras 
(macacos). a expectativa é 
capacitar cerca de 1.000 
profissionais, distribuídos em 
14 turmas divididas por tipos 
de estabelecimentos. 

inscrições: rua marquês de 

Sapucaí, s/nº, esquina com 
Rua Jesus Othero, Centro ou 
no (31) 3542-5620.

incentiVo ao 
emPreendedoriSmo

As oficinas iniciarão com 
uma palestra do serviço da 
Sala do Empreendedor, para 
orientar os participantes 
que pretendem iniciar um 
negócio sobre capacitações, 
cursos e oficinas que 

precisam fazer (exigência da 
anvisa) para empreender. 
É por meio deste setor que os 
futuros empresários recebem 
orientações sobre tramitação 
dos processos de abertura 
de negócio na Prefeitura e 
como procurar instruções 
de outros órgãos, como 
Vigilância Sanitária, Corpo 
de bombeiros, Sebrae-mG, 
Jucemg, dependendo do tipo 
de empreendimento.
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SAÚDE

governo apresenta resultados e 
Calendário de ações à Comunidade 

novidade para 2019 será a publicação periódica de boletins epidemiológicos

A Prefeitura realizou, no dia 
17 de janeiro, uma reunião com líderes 
comunitários para apresentar os 
resultados do trabalho desenvolvido na 
Vigilância em Saúde ao longo de 2018.  
Na oportunidade, o Governo Municipal 
também anunciou uma novidade: 
a publicação periódica de boletins 
epidemiológicos, que ampliarão o acesso 
da comunidade às informações sobre o 
panorama atual da saúde em Nova Lima.

Representantes das associações do 
Água Limpa, Mingu, Oswaldo Barbosa 
Pena, Cabeceiras e Retiro/Olaria 
participaram do encontro. Profissionais de 
cada setor envolvido também estiveram 
presentes para esclarecer dúvidas.

A Vigilância em Saúde atua em 
sete frentes: Ambiental, Sanitária, 
Epidemiologia, Saúde do Trabalhador, 
Zoonoses, Imunização e Centro de 
Testagem e Aconselhamento. Por meio 
dela, a Administração Municipal realiza a 
análise permanente da situação da saúde 
na cidade, articula ações para o controle 
de situações de risco, além de buscar a 
prevenção e o controle de surtos.

• bota-fora do aedes – de 18 a 23 de março

• campanha contra a gripe – de 15 de abril 
a 31 de maio (4 de maio – dia d)

• bota-fora do aedes – de 24 a 29 de junho

• Campanha de Multivacinação – agosto

• Campanha de Vacinação Antirrábica – 
setembro e outubro

• bota-fora do aedes – de 4 a 9 de novembro

• Dia Nacional de Combate ao Aedes – 
30 de novembro

cronograma de açõeS – 2019

Aspectos da Vigilância em Saúde 
foram abordados no encontro
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SEGURANÇA / EDUCAÇÃO

volta às aulas Com segurança
O dia 4 de fevereiro marca a 

volta às aulas de aproximadamente 
8 mil estudantes das 25 unidades 
da rede municipal de ensino. 
Para garantir o retorno com 
fluidez e segurança no trânsito, a 
Prefeitura reitera alguns cuidados 
imprescindíveis que pais, mães, 
responsáveis e condutores devem 
tomar. 

Um deles é fazer uso somente 
do transporte escolar credenciado. 
Vale lembrar ainda que transportar 
crianças sem observar as normas 
de segurança estabelecidas pelo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
é infração de trânsito, podendo ser 
de natureza grave ou gravíssima 
conforme o caso. O embarque/ 
desembarque de passageiro tam-
bém merece atenção e deve ser 
feito sempre pelo lado da calçada.

Reduzir a velocidade próximo 
às áreas escolares, não parar em 
fila dupla e respeitar a sinalização 
e as vagas reservadas para 
pessoas com deficiência e idosos 
evitam multas e proporcionam 
mais segurança tanto para os 
pedestres quanto para os próprios 
condutores.

fique atento e eVite multaS

Motoristas e pedestres devem respeitar a faixa

infração

transportar crianças sem observância das 
normas de segurança estabelecidas pelo ctB

estacionar veículo nas vagas reservadas 
aos deficientes/idosos, sem credencial

deixar de reduzir a velocidade nas 
proximidades de escolas

conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor 
transportando criança menor de 7 anos ou que não 
tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua 
própria segurança

Penalidade

multa gravíssima, 
7 pontos

multa gravíssima, 
7 pontos

multa gravíssima, 
7 pontos

multa gravíssima 
e suspensão do 

direito de dirigir, 
7 pontos

Valor

r$ 293,47

 
r$ 293,47

 
r$ 293,47

 
r$ 293,47
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trincheira das seis pistas ficará mais livre para motoristas que seguem 
nos dois sentidos da mg-030 e em direção ao vila da serra

local está saturado e não comporta mais o recebimento de resíduos; 
a interdição é necessária para ajustes de critérios ambiental e de segurança

PLANEJAMENTO 

OBRAS 

intervenções no vila da serra 
vão desafogar o trânsito

prefeitura realiza oBras em área inerte 
que reCeBe resíduos da Construção Civil

Capina em vias púBliCas 

De acordo com o Termo de 
Compromisso assinado entre a Prefeitura e 
empreendedores da região do Vila da Serra, 
foram instalados limitadores de pista na 
trincheira para que motoristas que descem 
a referida rua em direção ao Vila da Serra 
ou a BH façam o retorno na rodovia na 
altura do Vila Castela; a Ministro Orozimbo 
também recebeu sinalização horizontal. 

Essa intervenção é parte do projeto 
executivo de engenharia de tráfego, que 
inclui sinalizações vertical e horizontal e 
outras interferências na Trincheira das 
Seis Pistas com a Alameda Oscar Niemeyer 
e a Rua Ministro Orozimbo Nonato. 
As mudanças darão mais segurança e fluidez 
ao trânsito na interseção da trincheira em 
horários de pico, onde se formam filas 
longas de carro atrapalhando motoristas.

A Prefeitura está realizando obras na área de 
deposição de restos de construção e demolição, 
conhecida como “área inerte”, localizada na Área 
de Transbordo, no Bairro Mina D´Água. O local, 
que se encontra saturado para o recebimento de 
resíduos de construção civil, está interditado para 
a realização de obras de adequações ambiental e 
de segurança. Sem obras de ajustes, a Prefeitura 
corria o risco de perder a licença ambiental da 
área, o que acarretaria sérios problemas para o 
município.

É importante ressaltar que a Administração 
Municipal está tomando todas as medidas 
necessárias para que a situação seja resolvida 

o mais rápido possível. Os empresários de 
caçambas foram comunicados com sete dias de 
antecedência sobre a interdição. Com o projeto 
pronto, o serviço topográfico no local foi iniciado. 

A Prefeitura também irá fazer melhorias 
na estrada de acesso a Rio de Peixe, onde há 
uma empresa particular que presta o serviço de 
recolhimento de material inerte. É importante 
esclarecer que o município não tem obrigação 
de receber entulho de caçambeiros e que há área 
particular licenciada na cidade para receber esse 
tipo de resíduo. O Governo Municipal já realizou 
reuniões com os interessados e continua com o 
propósito de encontrar uma solução.

Este mês, o serviço de capina segue 
nas ruas dos bairros Olaria, Bonfim, 
Mingu, Mina D’Água, Galo, Ouro Velho, 
José de Almeida, Vila Odete, Jardim 
Serrano, Pau Pombo, Vila da Serra e Alto 
do Gaia; também na região central e 
avenidas Geraldo Dias Borges, Presidente 
Kennedy e José Bernardo de Barros, e no 
trecho municipalizado da MG-030 – entre 
os kms 10 e 14. 

Outras intervenções previstas: implementação de nova sinalização horizontal e vertical e 
interseção rodoviária nos trechos de acesso ao residencial vila castela e ao Shopping Serena mall. 
também serão instalados semáforos na rodovia e haverá alargamento e adequações das pistas.

Capina no trecho 
municipalizado, 
do Km 10 ao 14 
da MG-030
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loteamento passará por um intenso processo de regularização fundiária com 
o objetivo de oferecer mais dignidade e qualidade de vida para os moradores

HABITAÇÃO

uma nova água limpa

Criado em 1953, o Balneário 
Água Limpa se transformou em 
um assentamento urbano informal 
consolidado ao longo dos anos e hoje 
vivem ali, famílias, em sua grande 
maioria de baixa renda, em moradias 
precárias, sem alternativa de uma 
casa em outro local. 

Com o objetivo de oferecer o direito 
a um nível de vida adequado com a 
condição humana, preservar o meio 
ambiente e promover o ordenamento 
territorial para uma cidade sustentável, 
a Prefeitura de Nova Lima, em parceria 
com a Associação de Moradores, 
firmou um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o Ministério Público 
de Minas Gerais para a regularização 
fundiária da região. 

O TAC foi conduzido de forma 
inovadora em conjunto com a 
comunidade e com a consultoria de 
empresa especializada nesse processo. 
A regularização contará com o 
investimento dos moradores que terão 
um prazo de 12 anos para pagarem as 
prestações do lote.

Nos últimos 14 anos, a região 
ficou completamente esquecida. O TAC 
representa o passo decisivo de um 
processo de muita luta dos moradores 
que vivem na região em moradias 
irregulares e proprietários. Após esse 
processo, as cerca de 3 mil famílias 
poderão ter acesso pleno ao imóvel 
regularizado, saneamento e outros 
serviços que possam trazer uma vida 
mais digna para todos.

maiS açõeS Por Vir
centro de educação infantil, escola municipal e uBS no água limpa: estão em fase de 
assinatura de contrato para a construção de um Centro de Educação Infantil, com capacidade 
para atender aproximadamente 100 crianças do maternal; uma escola municipal para atender 
os alunos da região e uma unidade básica de Saúde (ubS).

Os moradores do Bairro Vila 
da Serra e região contarão com o 
serviço de imunização mais próximo 
de suas residências. A partir do dia 
5 de fevereiro, o Governo Municipal 
passa a atender os usuários às 
terças e quintas-feiras, das 9h às 
12h e das 13h às 16h, na nova Sala 
de Vacinação, que funcionará na 
Unidade Vila da Serra, localizada 
na Alameda Oscar Niemeyer, 1465, 
ao lado da Conexão Aeroporto.

Com a ampliação do serviço, 
a população nova-limense contará 
com 16 salas de imunização na 
cidade, sendo 13 em Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), outra 
no Setor de Zoonoses do Jardim 
Canadá, além da Policlínica 
Municipal. No ano passado, 125.689 
doses gratuitas de vacina foram 
aplicadas, 73,32% a mais que em 
2016, quando ocorreram 70.483 
imunizações.

unidade vila da serra reCeBe sala de vaCinação

SAÚDE

governo municipal amplia serviço de imunização com a abertura de novo espaço

funcionamento: terças e quintas-
feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h

noVa Sala de Vacinação 
unidade Vila da Serra
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PLANEJAMENTO/ OBRAS

oBras na Cidade 

Dentro do esforço de 
realizar melhorias na cidade e 
com a casa agora em ordem, a 
Prefeitura realiza várias obras 
de manutenção e melhorias para 
manter a segurança e o bem-
estar de usuários. São ruas que 
estavam em péssimo estado de 
conservação, comprometendo 
a segurança de pedestres e 
motoristas. Na escola, as obras 
darão mais conforto para toda a 
comunidade escolar.

Rua Palmyra Roussin: obra de contenção de via

Alameda Serra dos Órgãos: 
obra de contenção de via

Rua João Bernardino de Faria: 
patrolamento e nivelamento

Rua da Represa: 
patrolamento e nivelamento da via

Rua Poços de Caldas e 
trecho da Rua Uberaba: 
construção de drenagem 
pluvial urbana, manutenção 
na rede de esgoto e 
recapeamento asfáltico

Rua Rio Tietê: construção de drenagem pluvial e de passeios, 
substituição dos meios-fios e pavimentação asfáltica

E.M. Vera Wanderley Dias: obra de 
contenção e de ampliação de salas de aula

Rua Uberaba: melhorias na drenagem pluvial urbana 
(aumento da capacidade de captação de água, com 
substituição de manilhas) e recapeamento asfáltico. 
No final dessa rua, os moradores não tinham acesso 
seguro para as residências, mas agora os serviços 
vão resolver esse problema

Rua Rio Doce: construção de drenagem pluvial urbana (aumento da capacidade 
de captação de água, com substituição de manilhas), recomposição de passeios, 
substituição do pavimento asfáltico e da rede de esgoto e construção de sarjetas

OurO VelhO Mingu

Nossa seNhora de Fátima

Bela Fama

Vila DEl REy

Bairro Campo do pires Bairro Galo

mais segurança e bem-estar: ruas passam por melhorias e escola é ampliada 

Rua Poços de Caldas

Rua Uberaba

Bairro 
JardinaVeS

Ruas Coronel Franklin 
Jardim, José Esteves 
de Ávila e Afonso 
Pena Mascarenhas: 
recomposição do piso 
da via nos trechos que 
estavam danificados
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EDUCAÇÃO

SEGURANÇA

ano letivo da rede muniCipal de 
ensino terá iníCio no dia 4 de fevereiro

prefeito reCeBe novo Comandante 
da 1a Cia independente da pm

Com a falta de recursos 
que deveriam ser repassados 
pelo Estado, muitos municípios 
mineiros irão adiar o início do ano 
letivo para depois do carnaval. 
Em Nova Lima, a situação é bem 
diferente. Os estudantes das 
25 unidades da rede municipal 
de ensino vão continuar com o 
calendário letivo normal, com 
início das aulas em 4 de fevereiro. 
O calendário escolar já está 
organizado com recesso do dia 15 
ao dia 26 de julho e o término do 
ano letivo no dia 13 de dezembro.

Tudo isso é resultado 
dos esforços da Prefeitura 
que promoveu uma Reforma 
Administrativa e Tributária, tendo 
em vista a crise financeira dos 
municípios do país. Assim que 
assumiu a gestão no final de 
2016, o Governo Municipal fez um 
planejamento para que a cidade 
se recuperasse da crise financeira 

e pudesse caminhar mesmo sem 
os repasses do Estado – que 
poderiam ampliar ainda mais os 
investimentos na área. Dentre 
as ações, foram feitas diversas 
medidas austeras como redução 
nos valores de contratos, corte 
de aluguéis, readequação da 
estrutura administrativa e mais. 

Como resultado, mesmo sem 
os recursos do Estado, a cidade 
conseguiu investir mais na 
educação. Exemplo disso é que a 
Prefeitura de Nova Lima oferece 
transporte escolar gratuito para 
cerca de 8 mil alunos por mês, 
refeições de qualidade e atividades 
no contraturno escolar como aulas 
de ioga, inglês, circo, horta, judô e 
muito mais. 

Mais ainda, neste ano, os 
alunos receberão o kit escolar e 
uniformes novos – uma forma 
de contribuir ainda mais para o 
incentivo ao estudo.

O prefeito Vitor Penido se reuniu 
com o novo comandante da Primeira 
Companhia Independente da Polícia 
Militar de Minas Gerais, tenente-
coronel Geisel, no dia 24 de janeiro, 
na Prefeitura. Além das boas-vindas 
e dos votos de sucesso, foram 
discutidos os desafios na segurança 
pública em Nova Lima. No encontro, 
o Governo Municipal se prontificou 
a colaborar com a corporação 
a encontrar um novo local para 
receber a sede da companhia.

O novo comandante tem 44 anos 
de idade e 23 de carreira na Polícia 
Militar de Minas Gerais. No dia 18 de 
janeiro, ele assumiu o comando da 
1a Cia PM Independente, responsável 
por Nova Lima, Raposos e Rio 
Acima, com a missão de desenvolver 
um trabalho mais integrado com os 
outros órgãos de segurança pública, 
elevando a qualidade do serviço 
prestado aos cidadãos.

mesmo sem o repasse do estado e diferente de outros municípios mineiros, prefeitura 
cumpre o compromisso com os cidadãos e vai manter o ano letivo com início em fevereiro

tenente-coronel geisel assumiu no dia 18 de janeiro com a missão de realizar 
um trabalho mais integrado com os órgãos de segurança pública

Vice-prefeito João Marcelo Dieguez, tenente-coronel Geisel, prefeito Vitor 
Penido, major Mateus e secretário municipal de Segurança, Trânsito e 
Transportes Públicos, Ronaldo Cardoso

A gente tem a missão 
de mudar o panorama da Polícia 
Militar e o relacionamento com 
os outros órgãos que integram o 
sistema de segurança. 
A expectativa é das melhores 
possíveis. O prefeito foi muito 
receptivo e a gente espera colher 
frutos importantes no futuro 
próximo”

tenente-coronel geisel, 
Comandante da 1a Cia 
Independente da PM

Rebeca Luiza aluna da E.M. 
José Francisco da Silva
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vasco, de esmeraldas, supera novo aarão reis, de belo horizonte, em partida de cinco gols e fica com o título

interessados podem se inscrever até 6 de fevereiro, na secretaria municipal de esporte e lazer

ESPORTE

final da Copa itatiaia agita nova lima

vem aí o Campeonato nova-limense de peteCa

Numa decisão de tirar o fôlego, 
nem o intenso calor do domingo 
(13/01) foi capaz de diminuir a 
empolgação dos torcedores e a 
superação dos jogadores do Vasco, 
de Esmeraldas, e do Novo Aarão Reis, 
de Belo Horizonte, que disputaram a 
58a final da Copa Itatiaia, no Estádio 
Municipal Castor Cifuentes. Em um 
jogo movimentado, marcado por cinco 
gols, melhor para o representante 
da Chave Metropolitana: vitória do 
Vasco por 3 a 2, que conquistou seu 
terceiro título da competição.

Realizado desde a temporada 
1961/1962, o torneio é organizado 
pela Rádio Itatiaia em parceria com 
a Federação Mineira de Futebol e 
contou com o apoio do Governo 
Municipal. No total, 32 clubes de Belo 
Horizonte e da Região Metropolitana 
disputaram o troféu.

Atual campeão amador de Nova 
Lima e representante da cidade 
na competição, o Retiro fez boa 
campanha ao se classificar nas 
duas primeiras fases e chegar às 
semifinais da Chave Metropolitana, 
mas parou justamente no Vasco com 
uma derrota por 1 a 0, em Santa 
Luzia.

Você gosta de jogar peteca e tem interesse em 
participar de uma competição? Então chegou a 
sua vez. É que o Governo Municipal está reunindo 
praticantes da modalidade esportiva para a 
realização do Campeonato Nova-limense de Peteca 
em fevereiro. Os interessados têm até o próximo dia 
6 (quarta-feira) para se inscreverem, das 8h às 17h, 
na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – localizada 
na Rua Melo Viana, 174, Centro. A ficha também está 
disponível no site: novalima.mg.gov.br.

As inscrições são gratuitas e pessoas de todas as 
idades e ambos os sexos podem participar, apresentando 
um documento de identidade. As datas do campeonato 
serão definidas após o encerramento dos cadastros. Os 
jogos ocorrerão durante a semana à noite e aos sábados 
e domingos ao longo do dia, no Poliesportivo do Cristais, 
na quadra da Escola Estadual João Felipe da Rocha 
(Polivalente) e nos ginásios do Olaria e José de Almeida.

Mais informações: 
(31) 3541-4328 / 3541-4329

Torcedores encheram as arquibancadas do Estádio Municipal Castor 
Cifuentes para acompanhar a final da 58a Copa Itatiaia

Prefeitura busca ampliar a modalidade em Nova Lima e desenvolver o desporto municipal

Buscando resgatar cada vez mais a tradição do futebol amador, 
Governo Municipal acertou com os organizadores do torneio, 
ainda no ano passado, a realização da grande final em Nova Lima
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TURISMO

“seu Bairro tem turismo” 
valoriza as regiões da Cidade

No dia 24 deste ano, 
a Prefeitura iniciou um 
projeto para sensibilizar as 
comunidades dos bairros que 
possuem atrativos turísticos. 
A primeira edição do “Seu 
bairro tem turismo” aconteceu 
no Bairro Boa Vista, no salão 
da Igreja Santa Teresinha. 
É importante conscientizar 
os moradores sobre a 
preservação e valorização do 
local, e de estimular atividades 
turísticas que podem culminar 
na geração de renda para o 
bairro.

Nesse encontro aconteceu 
a palestra com o tema: 
“O bairro Boa Vista: Patrimônio 
Cultural e Natural e o Turismo 
atividade recreativa” - no 
povoado que possui em 
seu entorno os bonserás, 
o Cemitério dos Ingleses, a 
Banqueta do Bananal e tam-
bém a história de Nova Lima, 
dos mineiros, dos escravos 
juntas em um conjunto 
arquitetônico e ecológico. 

Um projeto de turismo para o bairro Boa Vista dá um incentivo a explorar     
     nossas riquezas, pois são patrimônios históricos cercados da natureza, pela 
montanha do Cruzeiro, Rego dos Carrapatos e a Mata do Jambreiro. Além do mais, 
temos os bonserás, patrimônios imateriais, eventos culturais, festas, feiras, blocos de 
carnaval e charangas. Acredito que o bairro da Boa Vista merece uma atenção especial.

alan Júnio Silva, 
vice-presidente da associação comunitária e responsável pelo resgate histórico do bairro 

Fo
to

s:
  

Lí
vi

a 
Ba

st
os



26 Janeiro de 2019 • ano 4 • nº 48

CULTURA

em três sessões gratuitas, o grupo de teatro de bonecos promete encantar o público com a 
apresentação que ganha nova roupagem para contar um pouco da riqueza da cultura iorubá

nova lima reCeBe espetáCulo 
os orixás do giramundo

partiCipe da ofiCina de manipulação de BoneCos 

Nova Lima recebe de 8 a 10 
de fevereiro, a apresentação de 
“Os Orixás”, do grupo de Teatro 
de Bonecos Giramundo. Com nova 
roupagem, o espetáculo gratuito 
conta com trilha sonora de Maurício 
Tizumba e traz para o público toda 
a riqueza e força da cultura africana 
por meio dessas divindades. 

Aprender o mundo mágico do 
teatro de bonecos e experimentar 
sons, movimentos e cores dando vida 
a uma infinidade de personagens. 
Os nova-limenses terão uma 
oportunidade ímpar de conhecer 
um pouco mais dessa arte ancestral 
com a Oficina de Manipulação de 
Bonecos, ministrada pela diretora 
do Giramundo, Beatriz Apocalypse, 
e pela marionetista Ana Flávia 
Fagundes. A oficina será ministrada 
no Teatro Municipal Manoel Franzen 
de Lima, no dia 9 de fevereiro, às 15h. 
Os interessados devem se inscrever 
pelo e-mail: ricardo@giramundo.org. 
As vagas são limitadas. 

•	 dias: 8, 9 e 10 de fevereiro

•	 horário: sexta e sábado, 
às 20h / domingo, às 19h

•	 local: teatro municipal 
manoel franzen de lima

•	 os ingressos devem ser 
retirados na bilheteria do 
teatro 1 hora antes do 
espetáculo

aPreSentação 
de “oS orixáS”
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Com delicadeza, as divindades 
são apresentadas num espetáculo 
que conta a história da gênese 
do mundo ressaltando a cultura 
iorubá, que é um conjunto de 
crenças baseado na vida em 
harmonia e em comunidade que 
se reflete na maneira de pensar, 
na alegria, na culinária, no amor 

à natureza e na vontade de viver 
do brasileiro. 

A peça foi a última a ser 
dirigida por Álvaro Apocalypse, 
pintor, ilustrador, gravador, 
desenhista, diretor de teatro, 
cenógrafo, professor, museólogo 
e criador do grupo Giramundo, 
falecido em 2003.
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nova lima Canta na praça 
valoriza músiCos da Cidade

Aos domingos, o “Nova Lima 
Canta da Praça” abre espaço 
aos talentos da terra. De junho a 
dezembro, cerca de 50 músicos 
locais apresentaram seus trabalhos 
ao público, sempre após a missa 
da noite na Igreja Matriz. Somente 
no encontro de fim de ano, cerca 
de 50 músicos se reuniram numa 
apresentação gratuita no coreto da 
Praça Bernardino de Lima. 

Em 2019, as apresentações 
já começaram e prometem agitar 
o público. Os músicos podem 
se inscrever na Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves, localizada 
na Avenida Rio Branco, 308 – 
Centro, das 14h às 18h.

O projeto retornou em 2018, 
após anos parado. A iniciativa 
tem fomentado a classe musical 
da cidade com a promoção dos 
trabalhos realizados por eles 
na região, além de promover a 
interação com o público. Toda a 
população está convidada para 
apreciar os talentos da terra. 

somente em 2018, cerca de 50 artistas se apresentaram no projeto

•	 27/1 rogério luciano e paulo sena
•	  3/2 rogério luciano e Chico reis
•	 10/2 rogério luciano e alexandre riberolli
•	 17/2 rogério luciano e amanda rocha
•	 24/2 rogério luciano e gisele rabello

a partir das 20h, na praça Bernardino de lima

confira aS PróximaS atraçõeS:
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