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Feminino
•	 Artilheira: Karoliny Pereira (E.M. Vicente 

Estêvão dos Santos), com 26 gols
•	 Goleira menos vazada: Alexia Simplício 

Santos (E M. Vicente Estêvão dos Santos), com 
5 gols sofridos

•	 destaque: Alice Vitória Moreira (E.M. Emília de 
Lima)

mASCULino
•	 Artilheiro: Artur Henrique Paixão (E.M. Vicente 

Estêvão dos Santos), com 16 gols
•	 Goleiro menos vazado: Daniel Quaresma 

Souza (E.M. Emília de Lima), com 12 gols 
sofridos

•	 destaque: Bernardo Silva de Oliveira (E.M. José 
Brasil Dias)

deSTAQUeS

Valorização 
dos serVidores 

municiPais
Após equilibrarmos as contas públicas 

e voltarmos a investir na qualidade de 
vida da população, chegou o momento de 
darmos mais um passo importante em 
nossa administração, com a valorização do 
funcionalismo público municipal. Para isso, 
concederemos uma correção salarial de  
2,89% para todos os servidores e reajuste 
de 10% ou 20% para 15 categorias.

Além disso, propusemos outras duas 
ações a fim de contribuir para aumentar 
a capacidade de consumo dos servidores 
e movimentar a economia da cidade: 
o reajuste do valor do vale-refeição e a 
criação do cartão-alimentação.

Nunca é demais lembrarmos que, em 
2016, Nova Lima estava completamente 
desestruturada, com um grande 
endividamento com fornecedores e 
prédios públicos sucateados. Encontramos 
um cenário de salários atrasados, férias 
vencidas e o mais grave: um desajuste 
em relação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que impossibilita o Poder Executivo 
Municipal de ultrapassar 54% de sua 
receita com gastos com o funcionalismo.

Em outras palavras: sem a reforma 
administrativa, as cobranças de dívidas, 
revisões dos contratos, novas licitações 
e alterações tributárias realizadas 
desde então, o risco de demissões e 
descontinuidade de serviços essenciais ao 
cidadão era iminente.

Depois de pouco mais de três anos de 
administração, olhamos para trás com a 
certeza de que trouxemos credibilidade 
para o município e, principalmente, o 
colocamos no caminho certo. Agora que 
a casa está arrumada, Nova Lima está 
pronta para avançar.

EDUCAÇÃOEDITORIAL

AgorA que A CAsA está 
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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

O ginásio do Olaria recebeu as 
finais da Copa de Futsal das Escolas 
Municipais de Nova Lima – Cofem 
2019. Em sua 7a edição, o torneio, 
que reúne alunos atletas da categoria 
sub-11, foi disputado por cerca de 
300 estudantes de 13 escolas da rede 
municipal de ensino e movimentou 
grandes torcidas formadas por 
alunos, pais, familiares, professores 
e demais profissionais da educação.  

A Escola Municipal Vicente 
Estêvão dos Santos foi a bicampeã do 
campeonato feminino, com a vitória 
por 2 a 1 sobre a Escola Municipal 
David Finlay. O 3o lugar ficou com a 
Escola Municipal Emília de Lima e o 
4o com a José Francisco da Silva.

No masculino, quem levou a 
taça foi a Escola Municipal José 
Brasil Dias, que venceu o time da 
Vicente Estêvão dos Santos por 5 a 
3. As escolas Emília de Lima e César 
Rodrigues conquistaram o 3o e o 4o 
lugar, respectivamente. 

Iniciada no mês agosto, a 7a 
Cofem teve por objetivo oferecer 
maior integração e socialização 
esportiva entre os estudantes.

Final da 7a coFem moVimenta 
escolas municiPais  

Copa de futsal reúne cerca de 300 estudantes, contando 
com grande participação das famílias e da comunidade

Final do Campeonato Feminino foi disputada no dia 
11 de novembro, no Ginásio do Olaria
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Fiz 26 gols durante o campeonato, 
é uma emoção muito forte, uma 
felicidade poder comemorar com 
minhas amigas essa vitória. É a 
segunda vez que conquistamos 
esse título para nossa escola”

Karoliny Pereira, 
aluna do quinto ano da Escola 
Municipal Vicente Estêvão dos Santos
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No último dia 10, a Administração Municipal 
entregou, à comunidade escolar, as obras de 
revitalização da E.M. Vera Wanderley Dias, localizada 
no Bairro Mingu. As reformas, iniciadas em dezembro 
de 2016, receberam investimento de quase R$ 2 
milhões e beneficiam 200 alunos, desde a creche até 
o ensino fundamental.

As melhorias executadas contemplam mais 

acessibilidade, incluindo recomposição e aumento da 
largura do passeio externo, recuperação das rampas 
do acesso existentes, requalificação da entrada para 
implantação do novo parquinho, nova sala para 
professores e reforma e ampliação da cozinha. Além 
disso, o Governo Municipal também providenciou a 
pintura externa da escola, revitalização da quadra 
e implantação do sistema de prevenção e combate 

a incêndio, conforme as normas de segurança do 
Corpo de Bombeiros, além da criação de uma nova 
área de serviço com lavanderia e depósitos.

Com as obras finalizadas, o Governo Municipal 
cumpre com o compromisso de oferecer mais 
conforto e segurança à comunidade escolar, 
promovendo o desenvolvimento integral para a 
formação dos alunos.

O Conselho Municipal de Educação (CME) 
realizará o processo de eleição e posse para sua 
recomposição, no próximo dia 28, a partir das 8h, 
no auditório da Associação dos Servidores Públicos 
de Nova Lima – Rua Marquês de Sapucaí, 30, 
Centro - para atuação entre 2019 e 2022. 

O CME é formado por representantes do 
governo, da rede municipal de ensino e da sociedade 
civil. Têm assento no órgão diretores das unidades 

escolares e representantes da rede, dos servidores 
da educação, do Fundo Nacional de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Conselho da Alimentação 
Escolar (CAE), das escolas estaduais e particulares 
de educação infantil, ensino fundamental e 
médio, além das universidades e escolas técnicas, 
em atuação na cidade. Organizações não-

governamentais conveniadas com a Prefeitura e 
entidades da sociedade civil organizada também 
compõem o conselho.

Seu objetivo é assegurar aos grupos 
representativos da comunidade o direito de 
participar da definição das diretrizes da educação 
no âmbito do município, para elevar a qualidade 
dos serviços educacionais em Nova Lima. 

EDUCAÇÃO

PreFeitura conclui obras de reVitalização 
da e.m. Vera Wanderley dias  

unidade recebeu investimento de quase r$ 2 milhões e beneficia 200 estudantes

conselho municiPal de educação 
elege noVos membros  

Órgão conta com 30 representantes (15 titulares e 15 suplentes), que não recebem 
pagamento pela função e cumprem papel fundamental para a gestão democrática

Prefeitura providenciou a pintura externa da escola, revitalização da quadra e implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, dentre inúmeras melhorias
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Estamos satisfeitos com o desenvolvimento da 
nossa filha, seja na leitura, escrita e interpretação 
de texto. Agora a estrutura da escola ficou ótima, 
passando a oferecer mais conforto aos alunos. 
Com esse espaço maior, as crianças podem 
brincar e interagir mais”

Adriano e Leila Girardeli, 
pais da estudante Isabela (2º ano)

Quem se lembra do bairro antes de ter a escola 
sabe como era difícil. Quando chovia, a gente 
tinha de voltar para a casa por causa do barro 
no caminho. Hoje, com a reforma, ela ficou muito 
bem cuidada. Aqui a comunidade está sempre 
dentro da escola. O trabalho envolve o aluno, a 
família e a comunidade”

Cleonice Evangelista dos Santos, 
moradora do Bairro Mingu
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dia nacional da consciência negra é marcado Por eVento 
que contou com ParticiPação de moVimentos sociais   

em alusão a 20 de novembro, prefeitura promoveu atividades de estímulo à igualdade racial

DEsEnVOLVIMEnTO sOCIAL

Em Nova Lima, a data foi 
comemorada durante o evento 
“Afrobetizar re-existir para 
transformar”, realizado no dia 20 
de novembro, na Casa Aristides, 
contando com palestra show 
“Tambor Interior” do cantor, ativista 
e coordenador da Igualdade Racial, 
Tom Nascimento, exposição “Afro” e 
oficinas de máscaras africanas, do 
artista Milton Duarte; de turbante, 
com Érika Jacinto;  de capoeira, dos 
mestres Jaiminho e Popeye, além de 
apresentação do grupo Joga Idalina.

A data é de celebração e resistência 
para a população negra, e reflete a 

importância da cultura africana na 
construção da identidade brasileira, 
promovendo a valorização dessas 
raízes que estão no cerne da nossa 
sociedade. Daí a importância de se 
combater o racismo, a discriminação 
racial e de se promover igualdade 
entre pessoas de todas as cores, 
credos e origens.

O Dia Nacional da Consciência 
Negra homenageia o guerreiro e 
ativista Zumbi dos Palmares, um 
dos principais líderes políticos da 
história brasileira e considerado um 
dos maiores exemplos de resistência 
contra a escravidão.

Data fomenta análises sobre o impacto da escravidão na formação da sociedade 
brasileira e seus reflexos até hoje

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

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

Cuidados neCessários na Black Friday
Com a chegada da Black Friday, o consumidor deve 

redobrar a atenção para não cair em fraudes. A famosa 
sexta-feira promocional, que normalmente ocorre na 
última semana de novembro, é um dia convidativo para 
quem pretende economizar. No entanto, antes de ir às 
compras, é preciso ficar atento para alguns detalhes:
- pesquise antecipadamente em sites e lojas os produtos 
ou serviços que pretende adquirir; 
- faça o comparativo de preços e confirme se o desconto 
ofertado é real, pois muitos estabelecimentos aumentam 
os preços às vésperas, para justificar o alto desconto;

- como compras realizadas em sites exigem cuidados 
redobrados, pesquise o CNPJ, verifique o endereço do 
estabelecimento e analise a reputação em sites (como o 
Reclame Aqui);
- desconfie das promoções exorbitantes;
- verifique a disponibilidade do produto desejado para 
pronta entrega e, em caso negativo, confirme a data para 
entrega futura;
- confira a mercadoria antes de sair do estabelecimento e 
peça sempre sua nota fiscal.

O trabalho continua. Com transparência e responsabilidade, estamos 
transformando nossa cidade num lugar cada vez melhor para todos.

A Prefeitura enxugou a máquina, renegociou contratos e equilibrou as contas. Com a casa 
arrumada, é hora de avançar. Estamos realizando um investimento de mais de 200 milhões 
de reais em infraestrutura, saneamento, construção de prédios públicos, iluminação, espaços 
de lazer, saúde, educação e cultura, além da revitalização de equipamentos já existentes.

Raimunda dos Reis (Centro)
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casa de Passagem Feminina será 
inaugurada no dia 26   

unidade deverá garantir segurança, acolhimento e alimentação 
a mulheres em situação de rua

noVa lima ParticiPa de camPanha mundial 
Pelo Fim da Violência contra as mulheres   

município promove diversas ações de sensibilização 
da população e reflexão sobre a temática

DEsEnVOLVIMEnTO sOCIAL

Na próxima terça-feira (26/11), 
às 11h, a Prefeitura inaugura a 
primeira Casa de Passagem Feminina 
da cidade, localizada na Rua Doutor 
Aníbal de Morais Quintão, 32, 
Centro. O novo equipamento público 
representa um significativo avanço 
quanto à defesa e garantia de direitos 
de mulheres adultas em extrema 
vulnerabilidade, que se encontram 
em situação de rua e desabrigo por 
abandono, migração e ausência de 
residência ou pessoas em trânsito e 
sem condições de autossustento. Ao 
todo, o Governo Municipal investirá 
R$ 500 mil por ano.

A meta é atender 15 usuárias, 
que também poderão ser acolhidas 
com filhos ou outros membros da 
família. O atendimento na unidade 
será realizado pela instituição 
Avante Social – Instituto Jurídico 
para Efetivação da Cidadania e 
Saúde, vencedora do chamamento 

público realizado pela Prefeitura 
para execução do serviço de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade 
– Acolhimento Institucional na 
modalidade Casa de Passagem para 
adultos do sexo feminino e famílias.

O objetivo da unidade é garantir 
proteção integral, contribuir para 
a prevenção do agravamento de 
situações de negligência, violência 
e ruptura de vínculos; estimular a 
convivência comunitária; promover o 
acesso às políticas públicas setoriais, 
à rede socioassistencial e aos demais 
órgãos do sistema de garantia de 
direitos; desenvolver condições para 
a independência e o autocuidado; 
promover qualificação e requalificação 
profissional, dentre outros benefícios.

Iniciada no dia 20 de novembro, a campanha 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra 
a Mulher terá atividades até o dia 13 de dezembro 
em diversas regiões da cidade. Trata-se de uma 
iniciativa mundial que busca mobilizar a sociedade, 
por meio de manifestações públicas, debates, 
exposições e eventos relacionados ao tema.

Neste ano, diversas ações farão parte da 
campanha, desde oficinas e atividades reflexivas 
nos Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras); distribuição de material educativo nos 
transportes coletivos; roda de conversa sobre a Lei 
Maria da Penha, Encontro e Ciclo de Debates com 
a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher e Campanha do Laço Branco. 
Além disso, haverá ações específicas em órgãos 
que atuam diretamente nesta causa, como: o 
Centro de Referência da Mulher, a Coordenadoria 
da Mulher, o Conselho Municipal de Direitos das 
Mulheres (Comdim), a Delegacia Especializada de 

Atendimento às Mulheres (Deam) e a patrulha  de 
Prevenção da Violência Doméstica da Polícia Militar 
(PPVD).

Para encerrar a campanha, acontece no 
auditório da Escola de Formação Gerencial – 
Metodologia Sebrae, no dia 13 de dezembro, o 
Seminário de Direitos Humanos: Desafios para o 
século XXI.

Mulheres em situação de rua contarão com unidade de acolhimento para apoio 
na sua superação das violações vivenciadas

Lançamento da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a 
Mulher coincidiu com as ações em alusão ao Dia nacional da Consciência negra
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Proteção integral 
às mulheres

A ação começou em 1991, em lembrança à violência 
estatal na República Dominicana, ocorrida em 
1960, quando agentes da ditadura de trujillo 
assassinaram violentamente três irmãs (Patrícia, 
Minerva e Maria teresa Mirabal), por serem ativistas 
políticas, símbolos visíveis da resistência ao regime. 
A campanha é realizada anualmente em mais de 
150 países entre 25 de novembro e 10 de dezembro, 
mas, no brasil, começa no dia 20 de novembro, para 
coincidir com o Dia nacional da Consciência negra.

16 diAS de ATiviSmo PeLo Fim 
dA vioLênCiA ConTRA A mULheR
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Vem aí a exPosição FotográFica 
do noVa lima entre trilhas    
de 7 a 20 de dezembro, público poderá conhecer os registros 

feitos pelos participantes do projeto

goVerno municiPal cria a escola 
de turismo e gastronomia   
investimento é voltado para a capacitação, emancipação 

e desenvolvimento humano relacionado às atividades

Estudos para elaboração do Plano Municipal 
de Turismo demonstraram a necessidade de 
um trabalho aprofundado sobre turismo com a 
comunidade e a cadeia produtiva para que elas 
se apropriem dos bens naturais, patrimoniais e 
gastronômicos do município e o transformem 
em atividade turística rentável. Pensando 
em organizar esse sistema e aproximar as 
partes,  a Prefeitura criou a Escola de Turismo 
e Gastronomia. A iniciativa oferece, aos 
nova-limenses, um programa de formação 

específico, por meio do qual são desenvolvidos 
conhecimentos, habilidades e atitudes que 
promovam a capacitação, emancipação e 
o desenvolvimento humano em relação ao 
Turismo.

Com atividades diversificadas como formação 
de guias, exploração da cultura alimentar 
local, harmonização de cervejas e gastronomia 
de imigração, a escola visa capacitar tanto a 
comunidade local, quanto a cadeia produtiva do 
turismo, estimulando a geração da atividade na 

cidade e fomentando a geração de frentes de 
trabalho no segmento.

Inicialmente, são quatro polos iniciais: Sede, 
Honório Bicalho, Jardim Canadá e Macacos. Os 
cursos e oficinas têm parceria com o Sebrae e 
a Emater, e a Prefeitura trabalha para viabilizar 
novas parcerias, de modo a ampliar a atividade 
local.

A segunda fase dos cursos será realizada 
em 2020.

Com o objetivo de divulgar a riqueza 
natural da cidade revelada pelas fotos 
dos participantes do Nova Lima Entre 
Trilhas, a Prefeitura organizará, de 7 a 20 
de dezembro, a exposição fotográfica do 
projeto. Composto por cerca de 80 imagens, 
o acervo ficará aberto à visitação das 8h às 
20h, na Pensão Retiro – localizada na Rua 
Doutor José Ribeiro da Fonseca, 71, Retiro.

Ao longo desses três anos de gestão, 
o Governo Municipal já realizou mais de 
30 edições do Nova Lima Entre Trilhas, 
proporcionando bem-estar e envolvimento 
socioambiental para os participantes nos 
mais diversos pontos do município.

As serras do Souza e do Curral, a 
Cachoeira 27 Voltas, o Morro do Pires 
e Rego dos Carrapatos são alguns dos 
lugares exuberantes, imponentes e ricos 
em biodiversidade que o público tem a 
oportunidade de conhecer e visitar durante 
as atividades.

TURIsMO

Acervo de aproximadamente 80 imagens será exposto na Pensão Retiro

Pelo mapeamento feito, nova 
Lima possui, hoje, uma cadeia 
turística composta por mais de 
80 atrativos (naturais, históricos 
culturais e gastronômicos), 
quatro hotéis, aproximadamente 
60 pousadas, mais de 20 espaços 
de eventos, dentre outros itens 
como transportes, bares e 
restaurantes que completam 
esta rede.

turismo
gastronomia
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PreFeitura lança 2a edição 
da camPanha natal do bem   
iniciativa contribui para incentivar as compras em Nova Lima

O lançamento da campanha 
Natal do Bem ocorreu no dia 13 de 
novembro, com a palestra Vender 
ou não Vender no Natal, no Lions 
Clube de Nova Lima. O evento contou 
com a participação de cerca de 50 
empresários de segmentos variados. 
Foram abordadas estratégias criativas 
e práticas de como aumentar as 
vendas nesse período.  Essa foi a 

segunda edição da campanha, cuja 
proposta é fomentar a criatividade 
para que os empresários possam 
vender mais nesse período.

O Natal do Bem integra o Comprar 
Bem, programa criado pelo Governo 
Municipal, em 2017, para estimular 
as compras nos estabelecimentos da 
cidade. Nesse sentido, são realizadas 
ações, como palestras, workshops 

e giro de mercado para orientar 
empresários e comerciantes da cidade 
sobre todos os requisitos necessários 
para venderem para a Prefeitura. 
É também uma maneira de criar 
um ambiente favorável entre os 
participantes, que podem criar meios 
para fomentar a competitividade dos 
pequenos negócios e fortalecer a 
economia local. 

DEsEnVOLVIMEnTO, TRABALHO E REnDA

Palestra Vender ou não Vender abriu campanha natal do Bem

 

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 LiCiTAção 
(Cód. 2322)

Requisitos: idade acima de 18 
anos e formação superior ou em 
andamento em Administração, 
economia, direito, negócios in- 
ternacionais, Publicidade ou 
áreas afins. Benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e 
assistência médica. horário 
de trabalho: de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30. 
Salário: r$ 1.500,00

ASSiSTenTe ComeRCiAL / 
LeiTURiSTA (Cód. 2173)

Requisitos: idade acima de 
18 anos, ensino médio, 
informática básica, Carteira 
nacional de Habilitação (categoria 
A) e moto própria. Benefícios: 
vale-transporte, vale-alimentação 
e seguro de vida. horário de 
trabalho: de segunda a quinta-
feira, das 7h30 às 17h30, e sexta-
feira, até as 16h30. Salário: 
R$ 1.258,81

AnALiSTA de SUPRimenToS 
– vAGA PARA PeSSoA Com 

deFiCiênCiA (PCd) 
(Cód. 2315)

Requisitos: idade acima de 
18 anos e ensino superior em 
Administração de Empresas ou 
áreas semelhantes ao cargo. 
Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição e assistência médica. 
horário de trabalho: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Salário: r$ 3.905,32 

ConFeiTeiRA (Cód. 2323)

Requisitos: idade acima de 
18 anos e ensino fundamental 
completo e experiência anterior 
na função. Benefícios: vale-
transporte e cesta básica. horário 
de trabalho: de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 16h, e 
sábados, das 7h às 12h. Salário: 
r$ 1.088,50

os cadastros poderão ser feitos 
até 27 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

Eu trouxe a funcionária para participar; ela conhece muita gente e isso ajuda 
muito. Precisamos crescer juntas. Esse evento é de extrema importância, pois 
Nova Lima tem grande potencial, mas precisa ser explorado. Muitas pessoas 
deixam de comprar aqui para comprar em BH. Essa ação é fundamental para 
fortalecer o comércio, que precisa de mais incentivo”

Ana Carolina Melgaço Santos, 
proprietária de loja de roupas, com a funcionária Jordana

WorKshop no dia 25 de noVembro
Com o tema “Como vender o seu produto ou 

serviço para a Prefeitura”, o próximo workshop 
será realizado nesta segunda-feira (25/11), 
das 18h30 às 21h, na secretaria municipal de 

Desenvolvimento, trabalho e Renda (Rua Jesus 
otero, esquina com marquês de sapucaí, s/n, centro). 
mais informações: (31) 3541-5181.

giro de mercado - setor automotiVo 
no dia 3 de dezembro

empresários nova-limenses do ramo automotivo 
– oficinas mecânicas, lojas de peças e de uniformes, 
postos de gasolina, pneus, escapamentos, 
alinhamento, balanceamento, lava-jatos, dentre 
outros – estão convidados a participar do Giro 

de Mercado Setor Automotivo, que será realizado 
no dia 3 de dezembro, às 19h, na secretaria de 
Desenvolvimento, trabalho e Renda (Rua Jesus Otero, 
esquina com rua marquês de sapucaí, s/n, centro). 
inscrições: (31) 3541-5181.
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PreFeitura destina mais R$ 22 miLhõeS Para o Funcionalismo Público municiPal    
Baseado em um detalhado estudo de impacto em relação às contas públicas e no ipCA dos últimos 12 meses, correção geral foi de 2,89% e chegou a 20% para servente escolar e vigia; outras 13 categorias receberam 10% de reajuste

ADMInIsTRAÇÃO

Depois de sanar as contas públicas, regularizar 
a situação fiscal do município e voltar a investir na 
qualidade de vida da população e no crescimento 
de Nova Lima, é a vez de beneficiar os profissionais 
que participam ativamente desse progresso. Nesse 
sentido, a Prefeitura acaba de conceder correção 
salarial de 2,89% a todos os servidores municipais, 
e de 10% ou 20% para 15 categorias. A medida já 
foi aprovada pela Câmara Municipal e, após sanção 
da lei, entrará em vigor.

Outros dois projetos de Lei também deverão 
impactar positivamente na capacidade de consumo 
do funcionalismo e, ainda, movimentar a economia 
local, a partir do aumento do vale-refeição e da 
criação do cartão-alimentação. O vale-refeição 
já ganhou reajuste e o cartão-alimentação será 
implementado assim que o seu processo licitatório 
for concluído, sendo o seu valor retroativo a 
novembro. Já o salário corrigido será retroativo ao 
mês de outubro de 2019.

A criação do cartão-alimentação, que confere 
ao profissional a possibilidade de realizar compras 
em supermercados, hortifrutigranjeiros, açougues, 
dentre outros, beneficia não apenas o funcionalismo 
público municipal, mas também movimenta 
o comércio da cidade. Ao todo, são mais de 
R$ 7 milhões por ano injetados na economia local. 
Além disso, o cartão não possui incidência de 
impostos, o que garante ao servidor a utilização 
total do recurso. 

Para profissionais que recebem até R$ 1.800,00, 
o valor será de R$ 180,00; para quem possui salário 

básico entre R$ 1.800,01 a R$ 3.000,00, o benefício 
corresponderá a R$ 150,00. Já os profissionais que 
ganham salários acima de R$ 3.000,00 receberão 
cartão-alimentação de R$ 100,00.

Quanto ao vale-refeição, o valor geral aumentou 
de R$ 16,25 para R$ 18,25; e para os trabalhadores 
que fazem escalas de 12 por 36 horas, o valor foi 
alterado de R$ 24,38 para R$ 27,38. Ambos já 
estão em vigência. No caso de profissionais que 
trabalham menos de oito horas por dia e recebem 
salários de até R$ 1.800,00, o vale passará de R$ 
10,00 para R$ 12,00, após sanção da lei que prevê 
acréscimo.

As medidas buscam melhorar a qualidade 
de vida dos servidores, privilegiando quem mais 
precisa, de forma responsável, sem endividar o 
município.

Compreendendo as dificuldades financeiras 
e limitações pelas quais as pessoas afastadas 
pelo INSS estão expostas, a Prefeitura buscou 
assegurar a esses profissionais o recebimento tanto 
do vale-refeição, quanto do recém-criado cartão-
alimentação, para aqueles servidores que antes do 
afastamento já tinham direito ao benefício – medida 
que reflete o reconhecimento, pela Administração 
Municipal, do papel fundamental dos servidores 
para a excelência dos serviços públicos à população.

criação do 
cartão-alimentação

reajuste do Vale-reFeição

beneFícios contemPlam 
serVidores aFastados 
Pelo inss

categorias ProFissionais 
receberam reajuste de 
10% a 20%

SeRvenTe eSCoLAR - 20%

viGiA - 20%

AGenTe ComUniTáRio de SAúde – 10%

AGenTe de ComBATe A endemiAS - 10% 

ARmAdoReS - 10%

AUxiLiAR de SeRviçoS GeRAiS - 10%

AUxiLiAR de SAúde BUCAL - 10%

BomBeiRo - 10%

BoRRACheiRo - 10%

CoveiRo - 10%

JARdineiRo - 10%

moniToR de enTReTenimenTo - 10%

oFiCiAL de oBRAS - 10%
 
oFiCiAL de PinTURA - 10%

SeRRALheiRo - 10%
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O nosso aumento veio na hora 
certa! Estávamos com o piso 
salarial defasado e muitas 
serventes estavam em dificuldades 
financeiras. Esse reajuste vai 
aumentar o nosso poder aquisitivo 
e, consequentemente, a nossa 
qualidade de vida”

Geralda Regina Nascimento, 
servente escolar
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PreFeitura destina mais R$ 22 miLhõeS Para o Funcionalismo Público municiPal    
Baseado em um detalhado estudo de impacto em relação às contas públicas e no ipCA dos últimos 12 meses, correção geral foi de 2,89% e chegou a 20% para servente escolar e vigia; outras 13 categorias receberam 10% de reajuste

Acerto da segunda parcela do 13º salário contribui para movimentar a economia local
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em TRêS AnoS, uma noVa realidade

Pagamento da segunda Parcela 
do 13º SALáRio será em 20 de dezembro

O reajuste apresentado 
atualmente e as demais conquistas 
partem de uma ação responsável e 
comprometida tanto com o servidor, 
quanto com todo o conjunto da 
população nova-limense, assegurando 
o saneamento das contas públicas, 
a continuidade e a qualidade de 
serviços e o progresso da cidade.

O cenário encontrado pela 
Administração Municipal ao assumir 

a gestão de Nova Lima, já no 
final de 2016, foi de uma cidade 
completamente desestruturada, 
desorganizada e com um endivi-
damento em relação a inúmeros 
fornecedores que ultrapassava os 
R$ 100 milhões. Além disso, foi 
deixada uma dívida trabalhista de 
R$ 140 milhões, sem falar em férias 
dos servidores vencidas e atrasos no 
pagamento de salários.

A situação mais grave estava 
no desajuste em relação à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que 
impossibilita ao Poder Executivo 
Municipal ultrapassar 54% de 
sua receita com pagamentos do 
funcionalismo, o que pode gerar 
inclusive a necessidade de demissões 
e a descontinuidade de serviços 
essenciais ao cidadão.

Após medidas necessárias como a 

redução de gastos fixos, renegociação 
de dívidas, reforma tributária fiscal e 
administrativa, foram economizados 
R$ 83 milhões, valor revertido em 
uma série de melhorias para a 
cidade, incluindo o maior pacote 
de obras da história de Nova Lima, 
a reestruturação da saúde, educa-
ção, dentre outros investimentos 
fundamentais. 

Os R$ 7 milhões referentes ao pagamento da 
segunda parcela do 13º salário já estão assegurados. 
Exemplo de gestão responsável, a Prefeitura fará o 
acerto no dia 20 de dezembro.

Em uma conjuntura na qual inúmeros 
municípios mineiros ainda não sabem como fazer 
esse pagamento e em que o próprio governo 

estadual ainda encontra dificuldades para honrar 
a remuneração referente ao ano passado a 
uma grande parcela de seu funcionalismo, a 
Administração Municipal demonstra compromisso 
com seus servidores municipais.  

A primeira parcela foi depositada no mês de 
junho, entretanto representou 50% do salário, sem 

considerar a incidência de impostos. Já a parcela a 
ser paga em dezembro, terá os descontos habituais. 
Ao todo, serão cerca de R$ 7 milhões pagos a mais 
de 4 mil profissionais. A expectativa é de que o 
recurso fomente o comércio local, especialmente 
pela proximidade do Natal e das festividades de fim 
de ano.
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PreFeitura inVeste mais de r$ 1,8 milhão 
em construção de creche no água limPa    

unidade de educação infantil atenderá crianças de 0 a 5 anos a partir de 2020

extensão de rede 
elétrica na br-040

obras de contenção garantem mais segurança nas Vias    
gestão municipal executa serviços nos bairros Cruzeiroe estância serrana, além do Centro

nOROEsTE / EDUCAÇÃ0

PLAnEJAMEnTO

nOROEsTE / TRânsITO

Neste mês, a Prefeitura inicia as obras de 
construção da creche do Água Limpa. A unidade 
representa um importante avanço para a população 
do bairro, uma vez que garantirá o acesso à 
educação de qualidade a crianças de 0 a 5 anos, 
sem demandar grandes deslocamentos, facilitando 
a vida das famílias e oportunizando que mães e 
pais dos estudantes possam trabalhar sabendo 

que os filhos estão em um instituição segura e 
adequada aos seus desenvolvimentos.

A edificação conta com salas de aula, sala 
multiuso, fraldário, sala de amamentação, 
copa, cozinha, área de serviço, instalações 
administrativas, dois banheiros adaptados para 
pessoas com necessidades especiais, banheiros 
para funcionários e conjuntos de banheiros 

infantis, além de área externa com parquinho e 
transitolândia.

No total, são 890 metros quadrados de área 
construída em cerca de 1.400 metros quadrados de 
terreno. A previsão de obra é de oito meses, com 
previsão de conclusão para o primeiro semestre de 
2020.

Motoristas devem ficar mais 
atentos ao passarem pela BR-040, pois 
a Prefeitura está realizando serviços 
na rede elétrica. O trecho do Viaduto 
da Mutuca até a entrada do Alphaville 
Lagoa dos Ingleses está recebendo 

nova iluminação. Foi necessário criar 
extensão de rede, dar manutenção no 
cabeamento e instalar novos postes e 
luminárias em substituição aos que 
estavam danificados.

Serviços de médio e pequeno porte que 
fazem a diferença. O Governo Municipal mantém 
a atenção para solucionar situações nas vias 
públicas que possam ocasionar transtornos para 
moradores, pedestres e motoristas.

Na Rua Marquês de Sapucaí, esquina com 
Jesus Othero, no Centro, serão construídos 20 
metros de muro de concreto armado e drenagem 
pluvial para a captação de água das duas vias. 
Havia o risco de desmoronamento de um talude 
devido à infiltração de água da chuva, que 
coloca em risco a estabilidade das construções 
do terreno, onde está instalada a Secretaria de 
Desenvolvimento, Trabalho e Renda.

No Bairro Estância Serrana, serão 
construídos 12 metros de muro em concreto 
armado e drenagem pluvial. Havia o risco de 
desmoronamento da via, devido à infiltração de 
água da chuva.

Já no Bairro Cruzeiro, quem passa pela 
Rua Turmalina deve ficar atento: a Prefeitura 
está realizando obra de drenagem pluvial no 
local. Sem sistema de drenagem, a água que 
desce invade casas e lotes, já que a via é muito 
íngreme. Para solucionar o problema, está em 
construção um sistema de drenagem constituído 
por obra de canalização da água, sarjetas, bocas 
de lobo e caixas de passagens.

Ilustração projeta fachada da unidade que beneficiará moradores do bairro

Trabalhos são realizados pela Prefeitura

Rodovia recebe melhorias
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cuidado com o lixo, PrinciPalmente, 
em éPoca de chuVa deVe ser redobrado  

descarte fora do dia e horário de funcionamento do serviço 
de limpeza traz transtornos para a cidade

oPeração taPa-buracos é retomada  
serviço abrange vias com desgaste natural ou por decorrência de manutenções

OBRAs E MAnUTEnÇÃO URBAnA

Motoristas devem ficar mais atentos 
ao trânsito na cidade, pois várias vias 
do município passam por manutenção 
com a operação tapa-buracos, que foi 
retomada na primeira quinzena de 
novembro. Primeiramente, será atendida 
uma demanda reprimida de 140 locais 
onde há desgaste do asfalto espalhados 
por vários bairros.

O serviço de manutenção preventiva 
consiste em cobrir com uma camada de 
asfalto a superfície da via pavimentada 
que sofreu desgaste natural ou que fora 
aberta pela Prefeitura para manutenções.

Regiões como José de Almeida, Boa 
Vista, Centro, Retiro, Quintas, Alto do 
Gaia, Nova Suíça, Vila da Serra, Jardim 
Canadá, Alvorada, Honório Bicalho, Vale 
do Sol, Jardim de Petrópolis e Jardim 
Serrano são algumas onde o serviço já 
foi realizado ou está em andamento. Nos 
próximos dias, será a vez de Santa Rita 
receber os trabalhos. Mais informações: 
(31) 3541-4408.

A atenção com a disposição 
correta do lixo em vias públicas para 
recolhimento deve ser redobrada 
neste período de chuva. Isso porque 
os resíduos sólidos são facilmente 

espalhados pelas águas (e animais 
também), podem entupir as bocas-de-
lobo e galerias de captação das águas 
e provocar pontos de alagamentos. 
Além de evitar a proliferação de 

pragas e o surgimento de doenças, 
os cuidados com o lixo auxiliam, 
também, na redução da poluição.

Algumas medidas importantes 
são colocar o lixo nos dias e horários 

corretos, acomodá-lo em local seguro 
para que fique seco e não colocá-lo 
em lugar que atrapalhe o pedestre.

As pessoas também podem 
colaborar ao não jogar lixo na rua.

Prefeitura executou operação tapa-buracos no Vila da serra

Medidas simples e importantes contribuem para limpeza urbana
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pAIsAGIsmO

O serviço de capina nos 
espaços públicos da cidade 
continua para atender toda 
a cidade. nesta segunda 
quinzena de novembro, 

as equipes trabalham na 
Rua Areião do Matadouro 
e nos bairros Vila São Luiz, 
Cascalho, Vila industrial e 
Chácara Bom Retiro.

Já o serviço de paisa-
gismo – com o plantio de 
grama e mudas – está nas 
praças Joviano Assis Fonseca 
(Cariocas), Dick Morgan e 
Carlos Roscoe (Retiro). na 

Avenida Antônio Serafim 
da Fonseca, no Bairro 
Matadouro, foi construído 
um canteiro central, que 
também recebe o plantio de 
mudas florais e palmeiras. 
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ComUniCAção de ACoLhimenTo 
dA deFeSA dA AUTUAção

nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 149/03 – 
COnTRAn, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que as defesas da autuação abaixo especificadas, tiveram seus 
respectivos registros arquivados.

JUnTA AdminiSTRATivA de ReCURSoS de 
inFRAçõeS - JARi
Boletim informativo 

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - nova Lima, 
quando da sua 40a sessão Ordinária, realizada em 02/10/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - nova Lima, 
quando da sua 41a sessão Ordinária, realizada em 09/10/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - nova Lima, 
quando da sua 42a sessão Ordinária, realizada em 16/10/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - nova Lima, 
quando da sua 43a sessão Ordinária, realizada em 23/10/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

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

4895001201800153 

4895001201800174

4895001201900004  

2489502019000321

4895001201800177

4895001201800175

ediTAL de noTiFiCAção dA PenALidAde de mULTA
O Secretário Municipal de Segurança, trânsito e transportes 
Públicos do Município de nova Lima, na qualidade de 
Autoridade de trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, 
do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do 
conselho estadual de trânsito - cetran-mG, e resolução 
nº 619/16, do conselho nacional de trânsito - contran, 
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
telégrafos - ect, devolveu as notificações de Penalidade de 
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos 
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, 
concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor  recurso  junto  à 
Jari - Junta administrativa  de recursos de infrações da 
semst, sito à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro, 
nova lima-mG ou  proceder  ao  pagamento da multa por  
oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida no 
artigo 284  do  c.t.b, como segue:

ediTAL de noTiFiCAção dA AUTUAção 
dA inFRAção de TRÂnSiTo

O Secretário Municipal de Segurança, trânsito e transportes 
Públicos do Município de nova Lima, na qualidade de 
Autoridade de trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, 
do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do 
conselho estadual de trânsito - cetran-mG, considerando 
que a empresa brasileira de correios e telégrafos - ect, 
devolveu as notificações de autuação de infrações de 
trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos 
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, 
junto  ao  Órgão  executivo  municipal  -  semst / nova 
lima – mG, sito à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro 
– nova Lima e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  
nos  termos  do artigo 257 do c.t.b. e resolução 619/16, do 
COntRAn, como segue:

ediTAL de noTiFiCAção dA AUTUAção 
dA inFRAção de TRÂnSiTo

O Secretário Municipal de Segurança, trânsito e transportes 
Públicos do Município de nova Lima, na qualidade de 
Autoridade de trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, 
do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do 
conselho estadual de trânsito - cetran-mG, considerando 
que a empresa brasileira de correios e telégrafos - ect, 
devolveu as notificações de autuação de infrações de 
trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos 
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, 
junto  ao  Órgão  executivo  municipal  -  semst / nova 
lima – mG, sito à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro 
– nova Lima e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  
nos  termos  do artigo 257 do c.t.b. e resolução 619/16, do 
COntRAn, como segue:

   Placa         infração         data          valor   Processamento

   Placa         infração         data          valor   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

indeFeRimenTo

indeFeRimenTo

indeFeRimenTo

deFeRimenTo

indeFeRimenTo

4895001201800172

4895001201900003  

4895001201900087    

HGV5580   

EFB0639    

HnE8954     

HnO5582 9312932  

HCL0370    

PYG9280    

HLD9527   

HID4219    

GVO6713     

Recurso

Recurso

Recurso

nº defesa 

Recurso

Recurso

Placa

Placa

Placa

Placa no do Processamento

Placa

Placa

noTiFiCAção dA PenALidAde de mULTA                                                              
PeRíodo de devoLUção: 27/09/2019  A  08/10/2019

noTiFiCAção dA PenALidAde de mULTA                                                              
PeRíodo de devoLUção: 09/10/2019  A  15/10/2019 

noTiFiCAção dA AUTUAção de inFRAção à 
LeGiSLAção de TRÂnSiTo                              

PeRíodo de devoLUção: 25/09/2019  A  08/10/2019

noTiFiCAção dA AUTUAção de inFRAção à 
LeGiSLAção de TRÂnSiTo                              

PeRíodo de devoLUção: 25/09/2019  A  08/10/2019

noTiFiCAção dA AUTUAção de inFRAção à 
LeGiSLAção de TRÂnSiTo                              

PeRíodo de devoLUção: 09/10/2019  A  22/10/2019

GoW-2455      541-00     16/07/2019     130,16    9294802    
GYb-5701       554-14     06/07/2019     195,23    9233903
 hnX-7235     538-00     12/07/2019     130,16    9290329 
 Pfe-5942      763-31     12/07/2019      293,47   9223587
 PuG-7770     545-21     25/06/2019      195,23    9941049
 PYG-6957      545-26     17/07/2019     195,23    9280631

Gld-8350       554-14     17/07/2019     195,23   10010371   
 hba-2485      554-11     12/07/2019     195,23    9290702  
 hcG-8151      554-11     04/07/2019     195,23    9233027  
 hJK-0854       556-80     12/07/2019     195,23    9235077

cob-9921       554-13      06/09/2019     20:55    9386013
erY-0221       554-12      10/09/2019     12:49    9400018
GsW-5798      545-22      05/09/2019     11:15    9352808
GtJ-7903        555-00      20/08/2019     18:47    9354245
GuZ-2754       554-14      16/09/2019     09:17    9369352
Gvr-8292      546-00      08/09/2019     00:10     9337949
GYZ-5876       548-70      13/09/2019     20:54    9340377
GZK-5692       604-12      24/08/2019     09:20    9338171
GZY-8355       554-12      16/09/2019     11:20    9427298
hbl-5548       554-11      09/08/2019     15:05    9307727

hbv-2658      581-91      06/09/2019     11:10      9352813
hfm-7265     605-02       04/09/2019     17:59     9413154
hGs-9305      556-80      13/09/2019      10:42     9418761
hhf-9305      762-51      12/09/2019      09:25     9418744
hJl-5321        555-00      28/08/2019     17:45     9395757
hJr-1778       556-80      10/09/2019     17:05     9353303
hKc-4490       554-14      29/08/2019     11:50    10125888
hKr-3004      545-21      10/09/2019     11:40      9360391
hmb-3075      604-12      02/09/2019     10:25     9410226
hmu-3338      572-00      18/08/2019     11:52     9318599   
hnJ-0506       555-00      28/08/2019     10:04     9304688  
hnZ-1216       547-90      02/09/2019     16:45     9305180
hoG-0266      550-90      05/09/2019     11:35      9328955
JeY-8034        554-11     27/08/2019     11:35      9342004
Jsu-7006       555-00      16/09/2019     11:47      9338353
mvJ-6151       550-90      11/09/2019     09:25     9400150
ooW-2746      554-11      22/08/2019     15:09     9303257
oZK-0551        555-00     12/09/2019     09:19     9400071  
Pub-1919       545-22      05/09/2019     11:15    9344094
Puf-1412       554-12      03/09/2019     12:15     9334474
Pum-0893      555-00      11/09/2019     10:25     9387645
Pvd-3341       545-26      03/09/2019     11:59     9399191
PvJ-0002       550-90       10/09/2019     12:45     9348553  
PWd-9613      554-14      28/08/2019     11:03     9368886
PYn-6165       555-00      22/08/2019     11:13     9391527
PYP-8219       555-00      09/09/2019     15:05     9344036
PZX-6301       581-94      12/09/2019     08:35     9399961
PZY-0903       554-11      17/09/2019     09:35     9398282
QnQ-5473       554-12      05/09/2019    11:10     9386833
Qoo-4627       556-80      14/08/2019    20:50     9366558

ciQ-9615        573-80      09/08/2019     12:53     9371719
GXu-2035       546-00      21/08/2019    11:52      9385228
GXZ-1542       550-90      19/09/2019     11:09      9394388
hdf-5235      554-14      19/09/2019     15:17      9429317
hla-2877       554-14      02/10/2019    11:21      9456099
hlP-3091       573-80      06/09/2019     07:31     9416064
hlX-8461       552-50      09/08/2019     15:32     9353452
hnX-5207       552-50     18/08/2019     17:10      9366903
nvi-6865        554-11      25/09/2019    08:58      9465938
odK-7816       555-00      16/09/2019     11:43     9338342
oPt-5849       705-61      21/09/2019     20:18      9369997
PZf-6259       548-70      06/09/2019     17:10     9360846
PZi-2660        554-12      17/09/2019     09:15    10189167
Qoe-7816       554-14      09/09/2019     09:20     9329388
QQQ-4044       554-12     17/09/2019     09:19      9403230

secretária: regina Célia martins gonçalves 
visto: milton modesto pinto
presidente da Junta Administrativa de recursos  
de infrações - Nova Lima

Joaquim Batista da silva Filho
secretário municipal de segurança, trânsito e 
transportes públicos                        
Autoridade de trânsito do município de Nova Lima/mg                                       

Joaquim Batista da silva Filho
secretário municipal de segurança, trânsito e 
transportes públicos                        
Autoridade de trânsito do município de Nova Lima/mg                                       

Joaquim Batista da silva Filho
secretário municipal de segurança, trânsito e 
transportes públicos                        
Autoridade de trânsito do município de Nova Lima/mg                                       
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Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá, recebe atividades do programa de segunda a sexta-feira

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s

atiVidades nas academias ao ar liVre acomPanhadas 
Por instrutores contribuem Para a qualidade de Vida  

parte do programa movimento, projeto é oferecido em seis pontos da cidade; 
expectativa é de que novas academias sejam instaladas em dezembro

EsPORTE

Sempre fiz caminhada e participo da 
academia ao ar livre desde o primeiro dia de 
atividades. Tenho diabetes e pressão alta e, 
depois que comecei a participar da ginástica 
ativamente, junto com a caminhada, fiz 
novos exames e está tudo controlado, a 
academia complementou o tratamento. Além 
disso, a colaboração do professor ajuda 
muito, sem contar as amizades que a gente 
faz aqui, é muito bom”

Maria do Socorro Alves de Melo, 
68 anos, 
moradora do Bairro Jardim Canadá

Fico triste quando preciso faltar, pois as 
atividades me ajudam muito. Não só para 
melhorar o corpo, mas a mente também, 
quando estamos estressados. Eu precisava 
fazer uma atividade física e, para isso, ou 
pagaria uma academia particular ou faria 
caminhada. E sozinha eu não tinha ânimo. 
Com a academia ao ar livre, como são muitas 
pessoas, um anima o outro, nós somos uma 
equipe”

Sônia Aparecida de Morais Silva, 
50 anos, 
moradora do Bairro Jardim Canadá

Banqueta (Bairro alvorada): 7h às 10h e 17h30 às 21h30 (segunda a sexta-feira)
BnH: 7h às 10h e 17h às 20h (segunda a sexta-feira)
CaBeCeiras: 7h às 10h (segunda e terça-feira) e 16h às 19h (quarta, quinta e sexta-feira)
Jardim Canadá: 8h às 11h (segunda a sexta-feira)
Praça da BíBlia (Centro): 7h às 10h e 18h às 20h30 (segunda a sexta-feira)
vila são luiz: 7h às 10h (segunda a sexta-feira)

ATividAdeS Com A PReSençA de inSTRUToReS

O dia a dia de Sônia Aparecida de 
Morais Silva, 50 anos, moradora do 
Bairro Jardim Canadá, não é o mesmo 
desde que começou a participar da 
academia ao ar livre. Sentindo muitas 
dores, com princípio de tendinite, ela 
foi orientada pelo médico a realizar 
atividades físicas. Com a frequência 

nas aulas, Sônia garante que, além de 
não sentir mais dores, as atividades 
têm sido positivas para sua mente.

Essa é a realidade de muitos 
nova-limenses que participam das 
atividades das academias ao ar 
livre, que fazem parte do Programa 
Movimento, e são oferecidas desde 

junho deste ano, em seis pontos de 
Nova Lima. Ao todo, cerca de 300 
pessoas participam, diariamente, das 
atividades, que são acompanhadas 
por instrutores.

Dentre os objetivos do projeto 
estão o incentivo à prática de 
atividades físicas, de forma gratuita 

e acessível, além do convívio social 
e, consequentemente, a melhora na 
qualidade de vida. A expectativa é de 
que, em dezembro, novas academias 
comecem a ser instaladas em outros 
pontos da cidade. Além disso, serão 
inseridos aparelhos adaptados para 
pessoas com deficiência.
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ações em noVa lima marcam 
atenção ao noVembro azul   
estimativa aponta o surgimento de quase 70 mil novos casos 

de Câncer de próstata no Brasil, somente no ano passado

cidade Faz alerta Para os cuidados 
contra o câncer bucal   

população deve ficar atenta às lesões na cavidade bucal ou nos lábios que não  
se cicatrizam e procurar o dentista na unidade Básica de saúde mais próxima de casa

A fim de reforçar a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do 
Câncer de Próstata, o Governo Municipal 
realiza uma série de atividades ao longo do 
mês, quando se comemora mundialmente o 
Novembro Azul. Em Nova Lima, o movimento 
será marcado por roda de conversa, ações 
educativas e blitz.

No dia 20, o alerta para os cuidados 
contra a doença foi realizado com os 
participantes do Terço dos Homens, na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. 
Neste sábado (23/11), serão organizadas 
mobilizações de conscientização no trevo de 
acesso a Honório Bicalho e na Avenida José 
Bernardo de Barros, com orientações sobre 
cuidados com a saúde do homem, além da 
realização de teste rápido para detectar 
HIV, hepatites e sífilis na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Cascalho. No dia 27, serão 
realizadas ações educativas na UBS Jardim 
Canadá II. Outra blitz está prevista para 
ocorrer no dia 30, a partir das 8h, na Rua 
Santa Cruz, no centro da cidade.

O Câncer de Próstata é o segundo tipo 
mais comum entre os homens brasileiros e 
as maiores vítimas têm idade a partir dos 
50 anos. Segundo a Fundação do Câncer, 
estima-se que houve 68.220 novos casos da 
doença no país, apenas em 2018.

No mês que marca as comemorações da 
Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, 
o Governo Municipal faz o alerta aos nova-
limenses, sobretudo aos usuários de próteses 
dentárias e fumantes, públicos mais sujeitos 
a desenvolver a doença. Somente no primeiro 
semestre deste ano, a cidade registrou 45 casos.

A população deve ficar atenta às lesões que 
ocorrem na boca. Se a cicatrização não ocorrer 
no período de cinco dias, é importante procurar 
o dentista da Unidade Básica de Saúde de 
referência para uma avaliação.

Nos consultórios odontológicos da rede 
municipal de saúde, essa análise é realizada 
rotineiramente. Os casos de lesões são 
encaminhados para o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), podendo levar a orientações 
ou, até mesmo, realização de biopsia. Se o 
diagnóstico for confirmado, os pacientes passam 
a ser atendidos em hospitais de referência em 
Belo Horizonte.
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no dia 19, foi realizada uma roda de conversa com os usuários da UBs do Bairro Chácara Bom Retiro

A partir de dezembro, profissionais da odontologia 
realizarão intervenções junto aos grupos dentro da UBs

pREVEnçÃO é funDAmEntAl

sAIbA mAIs:

Manter uma alimentação saudável, não fumar 
e praticar atividades físicas regularmente são 
hábitos que diminuem o risco da doença. Em casos 
de dificuldade de urinar, diminuição do jato de 
urina, necessidade de urinar mais vezes durante 
o dia ou à noite e sangue na urina, o médico deve 
ser procurado.

A detecção do câncer de próstata pode ser 
realizada com exames clínicos, laboratoriais ou 
radiológicos. Exames de toque retal e de sangue 
para avaliar a dosagem do PSA (Antígeno Prostático 
específico) são indicados para pessoas com 50 anos 
de idade ou, até mais cedo, em torno dos 45 anos, 
se o paciente tiver histórico da doença na família.

também conhecido como 
Câncer de Boca ou Câncer de Lábio 
e Cavidade Oral, o Câncer Bucal é 
um tumor maligno que acomete 
lábios, língua (principalmente as 
bordas), assoalho da boca (região 
embaixo da língua), palato (céu da 
boca), gengiva, amígdala e glândulas 
salivares.

Os principais fatores de risco 
ligados ao desenvolvimento do 
Câncer Bucal são o hábito de 
fumar, consumo regular de bebidas 
alcoólicas, a exposição ao sol sem 
proteção e infecção pelo vírus HPV, 
que está relacionada a alguns casos 
de câncer de orofaringe. outras 
informações: (31) 3542-5077

sAÚDE
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somente nesta edição, foram recolhidas 98 toneladas de materiais inservíveis, a maior pesagem desde 2016

Ação será realizada no dia 30

O trabalho de conscientização 
contra a proliferação do 
mosquito também foi realizado 
nas comunidades escolares. 
Alunos da rede municipal 
de ensino participaram de 
caminhadas de conscientização 
e distribuição de materiais 
educativos e repelentes em 
regiões como José de Almeida, 
sebastião das Águas Claras, 
Cristais, santa Rita e Centro.

bota-Fora do aedes recolhe 
185 toneladas em 2019   

Ação de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue, 
febre amarela, zika vírus e chikungunya ocorreu em toda a cidade

combate ao mosquito continua 
com distribuição de rePelentes

sAÚDE

O Governo Municipal realizou, no 
início de novembro, a segunda edição 
do Bota-Fora do Aedes em 2019. Os 
caminhões percorreram os bairros de 
Nova Lima para recolher materiais que 
acumulam e servem de criadouros do 
Aedes, mosquito transmissor da dengue, 
febre amarela, zika vírus e chikungunya. 
No total, 98 toneladas de objetos em 
desuso foram coletadas. 

Com esse volume somado às 87 
toneladas recolhidas em maio, a cidade 
alcançou a marca de 185 toneladas 
em 2019, entre garrafas, pneus velhos, 
sucatas e outros materiais que acumulam 
água.

Além da organização periódica do 
bota-fora, o Governo Municipal realiza 
visitas domiciliares para retirada dos 
criadouros e aplicação de larvicidas, 
ações educativas nos bairros, aplicação 
de veneno nos locais de casos 
confirmados da doença, monitoramento 
de pontos estratégicos e o levantamento 
e acompanhamento dos casos.

O cidadão ainda pode denunciar lotes 
vagos com focos do mosquito na Divisão 
de Zoonoses: (31) 3541-4427.

No dia 30 de novembro (próximo 
sábado), das 9h às 13h, a Prefeitura 
realiza, mais uma vez, a troca de 
materiais inservíveis por repelente, 
com o objetivo de contribuir para a 
prevenção de doenças como a dengue. 
O cidadão interessado deverá levar 
um documento de identificação. Serão 
aceitos pneus, garrafas, vidros, potes, 
latas, baldes, dentre outros.

A ação será realizada nas 
seguintes localidades: Centro (Praça 
da Bíblia), Retiro (Bicame), Honório 
Bicalho (Praça da Estação), Jardim 
Canadá (Avenida Toronto, em frente 
ao Supermercado BH), Cabeceiras 
(Avenida Presidente Kennedy, em 
frente ao Ponto Alto) e Macacos (em 
frente à Igreja de São Sebastião), além 
do Espaço Cultural.

A escolha dos bairros foi realizada 
por meio do Levantamento Rápido 
de Índices de Infestação pelo Aedes 
aegypti (LIRAa), referente ao mês de 
outubro, que identificou as localidades 
com alto risco para o desenvolvimento 
do mosquito e que foram encontradas 
focos positivos do mosquito.

o combate à 
ProliFeração do 
mosquito é um deVer 
de todos, Por isso 
cada um tem de 
Fazer sua Parte. a 
PoPulação também 
Pode contribuir, 
não deixando água 
Parada em Pratos 
de Plantas
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FestiVal da canção moVimenta artistas 
da cidade e aPresenta seus Vencedores   

Nova-limense isaque talles miguel conquistou o 1º lugar 
em meio a 53 canções originais e inéditas inscritas

caValhada de são josé oPerário: 
Patrimônio imaterial de noVa lima

CULTURA

A canção “Tudo que eu preciso”, do cantor e 
compositor nova-limense Isaque Talles Miguel, é a 
grande vencedora do Encanta Nova Lima – Festival 
Nova-limense da Canção 2019 e recebeu como 
prêmio R$ 5 mil. Em 2º lugar, contemplada com 
R$ 3 mil, ficou “Aurora”, canção dos compositores 
Ricardo Souza e Flávio Mota. Na 3a colocação, 
“Sempre assim”, de Karine Soares Roberto, que 
recebeu R$ 2 mil.

O evento organizado pela Prefeitura foi acirrado, 
agitou a cidade e levou à Praça Bernardino de Lima 
centenas de pessoas que apoiaram seus artistas 
preferidos. O festival recebeu 53 belas canções 
originais e inéditas durante o período de inscrição 
e os jurados tiveram bastante trabalho para 
selecionar 20 delas para concorrerem à fase final.

Coordenado pela Escola de Música de Nova 
Lima José Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil”, o 

projeto cumpriu seu papel de incentivar o gosto 
pela Música Popular Brasileira; fomentar, revelar, 
reconhecer e valorizar os talentos musicais do 
município; aprimorar e desenvolver a cultura 
musical; promover o intercâmbio artístico-cultural 
e estimular a criação e difusão musical nova-
limense, cedendo um espaço para as apresentações 
e aberto para toda a comunidade.

A Cavalhada de São José Operário 
é o mais novo patrimônio imaterial 
da cidade, sob decreto número 
9.522/2019. Essa tradicional e 
importante manifestação cultural 
é realizada há 63 anos em Honório 
Bicalho.   

O registro da Cavalhada de São 
José Operário está aprovado pelo 
Conselho Consultivo Municipal do 
Patrimônio Histórico e Artístico de 
Nova Lima e passa a compor o Livro 
de Registro das Celebrações, por 
apresentar valores histórico, religioso 
e cultural.

show do cantor Léo Jaime com a Orquestra Opus foi uma das atrações do festival

Tradição carrega parte da cultura do município
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O festival é muito importante 
para movimentar a cena 
musical e a cena cultural da 
cidade. A organização está de 
parabéns e estou muito feliz 
por ter participado. Acho que 
as pessoas devem conviver 
com este tipo de evento com 
frequência. É um estímulo para 
os músicos e compositores”

Ricardo Augusto Custodio 
de Souza, com Flávio Mota, 
compositores e 2º colocados no 
festival

Agradeço a todos por esta oportunidade. Estou 
muito feliz. Descobri meu talento e minha 
vocação na Escola de Música de Nova Lima. 
Tive grandes aprendizados lá e hoje aplico 
muitos deles enquanto cantor. Vamos cantar”

Isaque Talles Miguel, cantor e compositor, 
grande vencedor do Festival Nova-limense da 
Canção

Sou muito grata pela 
oportunidade. Uma ideia 
excelente. Tem muita gente 
bacana aqui em Nova Lima. 
Muitos músicos que necessitam 
de espaço e esse festival foi 
ideal. Quem quis participou 
e estou muito grata pela 
oportunidade. Que venham os 
próximos”

Karine Soares Roberto, 
cantora e compositora, 
3a colocada no festival


