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ACIDADE

Governo Municipal 
retorna com o 

tradicional Desfile 
Cívico e reúne mais de 

2.500 pessoas nas ruas 
principais da cidade
> págs. 8 e 9
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Em um ano em que nosso país 
passa por grandes transformações 
econômicas e políticas, muitos de 
nós estão acometidos por grande 
descrença de um futuro melhor. Ao 
retomar o tradicional desfile cívico de 7 
de setembro em Nova Lima, o Governo 
Municipal reafirma o compromisso 
com a cidade e com a população; não 
somente na data, mas demonstrando 
no dia a dia o cuidado com essa terra 
e com seus filhos.

Demonstrar o patriotismo é ter 
coragem; é fazer os sacrifícios neces-
sários e propor ações que, mesmo 
impopulares, são imprescindíveis para 
vencer esse momento difícil pelo qual 
Nova Lima passa.

Ser patriota é investir em educação, 
saúde, segurança, esporte, cultura, 
desenvolvimento, habitação e na área 
social porque o Governo Municipal 
acredita que uma nova cidade e um 
novo país precisam ser construídos 
com ações que realmente transformem 
a vida dos moradores. 

Em Nova Lima, esse compromisso pode 
ser visto no sorriso de cada criança 
que já participa da Escola em Tempo 
Integral e é testemunhado, ainda, 
com a redução da fila por exames e 
procedimentos médicos. 

É verdade que ainda temos um grande 
caminho a ser trilhado. Caminho 
de desafios, mas, também, de boas 
conquistas como a vinda do Cefet para 
Nova Lima; os investimentos em cursos 
técnicos em parceria com a Utramig e 
as bolsas para estudantes na Escola de 
Formação Gerencial – Sebrae; o retorno 
das aulas de dança e o incentivo nos 
projetos esportivos, nas comunidades.

No dia 7 de setembro de 1822, às 
margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I 
declarou a independência do Brasil. 
Passados 195 anos desse ato, a 
Prefeitura se orgulha em ver a Praça 
Bernardino de Lima retomar não 
somente essa bela demonstração de 
amor pelo Brasil, mas reunir, em uma 
só voz, tantas instituições dispostas a 
ajudar a construir um presente e um 
futuro melhores para Nova Lima. 
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PATRIOTISMO 
DEMONSTRADO NO DIA 
A DIA DA POPULAÇÃO

Ouvidoria

SER PATRIOTA É 
INVESTIR EM EDUCAÇÃO, 

SAÚDE, SEGURANÇA, 
ESPORTE, CULTURA, 
DESENVOLVIMENTO, 

HABITAÇÃO E NA 
ÁREA SOCIAL

OUVIDORIA REALIZA MAIS DE 
900 ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO

Dar voz aos moradores para promover uma 
administração mais transparente e melhorar 
o acesso aos serviços públicos são focos da 
Ouvidoria que atua de forma a garantir o 
sigilo das manifestações. 
Esse é um importante canal para que os 
nova-limenses possam fazer denúncias, 
reclamações, sugestões, elogios e tirar 
dúvidas sobre os serviços da Prefeitura.        
É, ainda, responsável por apurar denúncias 
de ilegalidades que cidadãos comuns, 
servidores públicos ou prestadores de 
serviços possam praticar contra o município. 

As demandas recebidas são encaminhadas 
para o setor responsável da Prefeitura 
que tem um prazo para responder a 
manifestação. 

De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura 
já realizou 13 Ouvidorias Itinerantes que 
resultaram em 652 atendimentos.

Os moradores podem registrar suas 
demandas e tirar dúvidas na sede da 
Ouvidoria, localizada na Rua Scott, nº 69 
A – Centro, das 8h às 17h, pelos telefones 
(3542-5938 e 3542-5980) ou email: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br. 

PASSO A PASSO DAS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Atendimento – verificação se a demanda 
compete à Administração Pública

A demanda é encaminhada 
ao setor responsável

Recebimento da resposta 
em até 15 dias úteis

Comunicação da 
resposta ao cidadão

O processo segue para 
arquivamento durante cinco 
anos com total sigilo
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Fazenda

ISS DIGITAL DE CARA NOVA
Mais moderna, nova plataforma promete mais agilidade e estabilidade no acesso

Ciente das constantes reclamações 
quanto à instabilidade e morosidade do 
ISS Digital disponível no site da Prefeitura, 
o Governo Municipal apresentará uma 
novidade: a partir da próxima segunda-
feira (18/09), uma nova plataforma 
de acesso ao ISS Digital on-line estará 
disponível aos usuários.

O sistema possibilitará melhorias 
efetivas, já que conta com tecnologia 
mais avançada. A fim de facilitar o 
acesso e esclarecer as possíveis dúvidas, 
a Prefeitura promoveu uma série de 
treinamentos voltados para os servidores 
públicos e contadores do município.

O novo canal funcionará simultaneamente 
com o antigo sistema até a conclusão 
da fase de testes e adaptação a essa 
ferramenta, prevista para ocorrer em um 
prazo de 30 dias.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM SANTA RITA

A Prefeitura e o Governo de Minas, por 
meio da Secretaria de Estado de Cidades e 
de Integração Regional, assinaram, no dia 
6 de setembro, um termo de cooperação 
técnica para a Regularização Fundiária 
Urbana de uma área com mais de 580 
mil m² localizada no Bairro Santa Rita, 
na região nordeste. No total, 442 famílias 
que vivem no local serão contempladas 
com os títulos de propriedade.

A regularização visa garantir a segurança 
jurídica da posse, reduzir a vulnerabilidade 
e aumentar a qualidade de vida dos 
cidadãos. Ela abrange medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de núcleos urbanos 
informais.

O plano de trabalho será iniciado já neste 
mês e tem o prazo de três anos para 
concluir o registro do parcelamento da 
área em cartório e a titulação de seus 
ocupantes. A regularização fundiária será 
feita pela equipe técnica da Prefeitura, 
sem a contração de empresa terceirizada.

Termo de cooperação entre Prefeitura e Governo do Estado beneficiará 442 famílias

Habitação

Prefeito Vitor Penido e secretário de Estado de 
Cidades e de Integração Regional, Carlos Murta, 
assinam termo de cooperação

SAIBA MAIS:
O sistema de emissão de Notas Fiscais de Serviços foi desenvolvido em 
uma nova tecnologia, que facilita o gerenciamento das emissões da NFS-e, 
escriturações e guias de recolhimento. Essa inovação substitui o procedimento 
atual de escrituração fiscal do ISSQN por um sistema simples e seguro. 

No dia 5 de outubro, às 9h e às 
14h, no Cineminha, será reali-
zado um treinamento gratuito 
aberto a todos os contribuintes
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HORTA COMUNITÁRIA: CONTATO COM A NATUREZA E CONVÍVIO SOCIAL

Tomate, alface e hortaliças fresquinhos. Tudo isso num 
espaço que, até o mês de maio, era subutilizado, onde 
o mato crescia e oferecia riscos às pessoas. Hoje, a 
Horta Comunitária, localizada no imóvel da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Caic, oferece gratuitamente 
alimentos orgânicos e mudas para a população.

Inspirada em outras experiências que já deram 
resultados, a iniciativa conta com o trabalho voluntário 
da comunidade. A ideia é colher alimentos, aproximar 
a população ao estimular a convivência comunitária, 
além de organizar oficinas de temas variados, com o 
auxílio de nutricionista e do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf).

A Horta Comunitária também promove o 
empoderamento e a cidadania dos usuários na prática.

Iniciativa realizada na UBS do Caic vai além de oferecer alimentos gratuitos à população

Saúde

NOVA LIMA SE MOBILIZA EM MULTIVACINAÇÃO
Campanha segue até o dia 22 de setembro; Dia D ocorre no sábado (16/09)
A Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a 
caderneta de vacina da criança e do adolescente prossegue 
de 18 a 22 de setembro, na Policlínica, das 8h às 17h; 
em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Setor de 
Zoonoses do Jardim Canadá, das 8h às 16h. No total, 16 
tipos de vacinas preconizadas no Calendário Nacional são 
disponibilizados para imunizar o público de zero a 14 anos 
11 meses e 29 dias.

A multivacinação é uma estratégia do Programa Nacional 
de Imunização para atualizar esquemas vacinais em atraso. 
A população precisa se conscientizar e aderir à campanha, 
a fim de evitar doenças como caxumba, sarampo, paralisia 
infantil, varicela, rubéola, meningite, hepatite A, hepatite B, 
febre amarela e HPV.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO EM NOVA LIMA

DIA D – 16 DE SETEMBRO (SÁBADO) – 8H ÀS 17H
Policlínica Municipal, Setor de Zoonoses do Jardim Canadá e 
Unidades Básicas de Saúde do Cascalho, Caic, Cruzeiro, Cristais, 
Cabeceiras, Bela Fama, Macacos, Nossa Senhora de Fátima, Honório 
Bicalho, Santa Rita, Retiro, José de Almeida, Jardim Canadá, Mingu, 
Galo e Nova Suíça; Vale do Sol e Água Limpa (ambas das 8h às 16h)

18 A 22 DE SETEMBRO (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) – 8H ÀS 16H
Setor de Zoonoses do Jardim Canadá; Unidades Básicas de Saúde do 
Cascalho, Caic, Cruzeiro, Cristais, Cabeceiras, Bela Fama, Macacos, 
Nossa Senhora de Fátima, Honório Bicalho, Santa Rita, Retiro, José 
de Almeida e Jardim Canadá; e Policlínica Municipal (das 8h às 17h)

Policlínica, Setor de Zoonoses do Jardim Canadá e 
18 UBSs de Nova Lima estarão abertos neste sábado (16/09)

Horta Comunitária da UBS do Caic fica na
Rua José Agostinho, 2.335, Bairro Oswaldo Barbosa Pena

Neuton Paulo da Silva,
morador do Bairro Vale da Esperança e voluntário

Nós, da comunidade, demos todo o apoio 
pra fazer a horta comunitária. É um 
trabalho voluntário que realizo duas 
vezes por dia, mas com todo o prazer
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Saúde

HONÓRIO BICALHO RECEBE NOVA FARMÁCIA MUNICIPAL
Inauguração será realizada na próxima quinta-feira (21/09), às 19h

Mais uma conquista na área da saúde em Nova Lima. O 
Governo Municipal inaugura, na próxima quinta-feira 
(21/09), às 19h, a Farmácia Municipal, localizada na Rua 
Conceição Maria Duarte, nº 178 A, no Bairro Honório Bicalho. 
Toda a população está convidada para assistir à solenidade 
de entrega.

Com o novo espaço, o atendimento, que era realizado de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Unidade Básica de 
Saúde do bairro, será ampliado. Agora, os usuários passarão 
a ser atendidos das 7h às 16h e de maneira mais adequada, 
com sala de espera, dois guichês e local apropriado para o 
armazenamento de medicamentos.

A população também poderá contar com a assistência de 
um farmacêutico, quando necessário, de segunda a quinta-
feira das 7h às 13h.
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COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA

Com o objetivo de articular 
políticas e programas de 
interesse para a saúde, no 
âmbito do SUS, a Comissão 
Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador e Trabalhadora 
(CISTT) foi instituída neste mês, 
em Nova Lima. As reuniões 
ocorrerão mensalmente, com a 
primeira agendada para o dia 
26 de setembro (terça-feira), 
às 9h, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

A comissão é responsável 
por articular as políticas e 

os programas de interesse 
da saúde para a sociedade, 
com foco nos trabalhadores 
públicos e privados. Dentre 
suas funções está assessorar 
o Conselho Municipal de 
Saúde no acompanhamento 
dos temas relativos à saúde 
do trabalhador e apresentar o 
plano de trabalho e o calendário 
de reuniões anualmente. 
Outra atribuição é propor e 
acompanhar  a implantação 
de medidas voltadas para a 
melhoria dos serviços de saúde 
do trabalhador.

MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS 
A Farmácia Municipal garante o acesso a 
medicamentos básicos como anti-hipertensivos, 
antidiabéticos, analgésicos, cardiovasculares, 
antibióticos, contraceptivos, antiasmáticos, 
psicotrópicos, dentre outros. Para serem 
atendidos, os usuários devem apresentar receita 
médica válida, Cartão Nacional de Saúde e 
documento de identidade com foto.

Farmácia Municipal funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na 
Rua Conceição Maria Duarte, nº 178 A (antiga Rua Natalício de Jesus Carsalade)

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE 
SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA (CISTT)
26 de setembro (terça-feira), às 9h, na Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada na Rua Chalmers, 91, Centro

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s



PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA • 16 DE SETEMBRO DE 2017 • ANO 2 • Nº 18

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 32ª Sessão Ordinária, realizada em 
16/08/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700136                      HBX-3094 
4895001201700137                      HFK-5776 
4895001201700131                      OQU-9038 

INDEFERIMENTO

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).

Secretária: Regina Célia Martins Gonçalves 
Visto: Milton Modesto Pinto
Presidente da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações - Nova Lima.

TrânsitoJUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

ROGÉRIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL 
(INTERINO) DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS
                        
AUTORIDADE DE TRÂNSITO 
DO MUNICÍPIO DE NOVA 
LIMA/MG       

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 especifi-
cadas, tiveram seus respectivos registros arquivados.

Nº Defesa           Placa         Nº Proces.

2489502017000051                       GZH-7024                          7340504
2489502017000072                       OLU-2606                          7385770

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO 
DA DEFESA DA AUTUAÇÃO

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 33ª Sessão Ordinária, realizada em 
23/08/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700138                      HAI-3326 

DEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700139                      HJE-9734 
4895001201700140                      PVG-9580 

INDEFERIMENTO

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 34ª Sessão Ordinária, realizada em 
30/08/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700092                      HGK-3002 

DEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700146                      EBQ-2391 
4895001201700145                      PUN-7163 

INDEFERIMENTO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 35ª Sessão Ordinária, realizada em 
06/09/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700149                      PUZ-8699 

DEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700147                      PVD-5342 

INDEFERIMENTO

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 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:

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
GOW-7246          555-00                01/06/2017   130,16        7604799   
GTF-5994            556-80                10/05/2017   195,23        7579293   
GXW-1678            736-62                12/05/2017   130,16        7567874   
HCA-2452            538-00                12/05/2017                 130,16        7578249   
HCO-5522            556-80                04/06/2017   195,23        7636072   
HDT-8075            555-00                02/05/2017   130,16        7599981  
HEW-1589            554-11                11/03/2017   195,23        7423982   
HHV-1784            573-80                18/04/2017       293,47        7531997   
HIB-2008            556-80                01/06/2017    195,23        7616971   
HIQ-4343            554-11                31/05/2017   195,23        7646685   
HJB-5747            554-11                11/05/2017   195,23        7602851   
HJB-5747            556-80                02/05/2017   195,23        7583148   
HKB-4336            540-10                01/04/2017   127,69        7459269   
HKC-9312            556-80                26/04/2017   195,23        7527449   
HKJ-6972            555-00                12/05/2017   130,16        7578395   
HOG-0105            555-00                01/06/2017   130,16        7662696   
HPH-4034            554-12                05/04/2017   195,23        7501520   
JMJ-5818            556-80                12/05/2017   195,23        7570950   
KKN-2394            538-00                04/06/2017   130,16        7632164  
MRL-9702            554-11                24/05/2017   195,23        7622280   
NXZ-0081            555-00                31/05/2017   130,16        7666945   
OQY-5813            556-80                16/05/2017   195,23        7595577   
PVI-8093            555-00                02/06/2017   130,16        7653151   
PYK-0107            554-11                24/05/2017   195,23     7652745   

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 09/08/2017 a 22/08/2017                                                 

Placa      Infração       Data         Hora      Proces.

DRO-7024          556-80             02/07/2017                 11:35                 7698811   
GMV-3910      554-11             12/05/2017                 09:00                 8179339   
GNN-1865      540-10                      23/07/2017                 03:30                 7777801   
GNN-1865      653-00             23/07/2017                 03:30                 7777803   
GZH-7774      596-70             06/07/2017                 20:05                 7705493   
HBA-8324      554-14             09/08/2017                 09:40                 7759303   
HFW-8508      545-26             21/06/2017                 17:54                 7660037   
HIU-3621      555-00             29/07/2017                 15:54                 7782577   
HLA-2065          555-00                      09/08/2017                 15:43                 7795502   
PYG-5906          555-00                       29/07/2017                 15:55                 7711976   

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 09/08/2017 a 22/08/2017                                                                                      

ROGÉRIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL 
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Segurança

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança 
Viária, nas cidades brasileiras, a média de mortos 
em acidentes de trânsito é de 21 pessoas para cada 
100 mil habitantes. Em Nova Lima, esse número 
está, atualmente, acima da média: 25,4. Além disso, 
segundo a Polícia Rodoviária Federal, 30,8% das 
mortes registradas em 2016, no Brasil, foram 
por falta de atenção no trânsito. Por isso é 
fundamental a conscientização de todos.  

DE OLHO NAS ESTATÍSTICAS

PARTICIPE DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
Campanha #MinhaEscolhaFazADiferença alerta motorista para os perigos do uso do celular ao volante

Atrás somente da Índia, China, Rússia e dos EUA, o Brasil 
é um dos países recordistas de mortes no trânsito, de 
acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). No país em que, por ano, cerca de 50 mil pessoas 
morrem vítimas da imprudência ao volante, as ações de 
educação são fundamentais para que a prudência seja a 
palavra chave dos motoristas. 
Para chamar a atenção a esses dados e promover uma 
mudança significativa na forma como os nova-limenses 
têm encarado o trânsito, a Prefeitura realiza, de 18 a 25 de 
setembro, ações para marcar a Semana Nacional do Trânsito. 
Com a campanha “#MinhaEscolhaFazADiferença”, o 
objetivo é conscientizar a população sobre os perigos do 
uso do celular ao volante. 

Fazem parte da programação: palestras, blitz educativa, 
teatro nas escolas municipais e simulação para os 
profissionais de segurança saberem como agir em casos de 
acidentes no trânsito. Além disso, no dia 18 de setembro, 
às 10h, Nova Lima receberá, do Observatório Nacional de 
Segurança Viária, o certificado do Laço Amarelo – selo que 
simboliza o comprometimento do município em reduzir 
o número de acidentes e promover mais segurança no 
trânsito.

Dia 18/09, às 10h – Abertura da Semana Nacional de 
Trânsito com a entrega do certificado Laço Amarelo e 
palestra “Segurança Viária”, no Hall da Prefeitura
Dia 19/09, às 9h – Peça “Convite por um trânsito 
melhor” para alunos das escolas municipais, no Teatro 
Municipal Manoel Franzen de Lima 
De 20 a 24/09 – Blitze educativas em regiões da cidade 
Dia 25/09, às 14h – Simulado de acidente de Trânsito, 
com participação dos Bombeiros Civis Municipais, 
Guardas Civis Municipais e da Polícia Militar, na Praça 
Bernardino de Lima

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 
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PREFEITURA RETORNA TRADICIONAL DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À PÁTRIA

Papai Noel Mirim

Prefeito e vice-prefeito acompanharam a solenidade

União Operária (foto) e Sagrado Coração de Jesus abrilhantaram o desfile

Fanfarra da rede municipal de ensinoHasteamento da bandeira 

Clube Desbravadores – Guardiões da Fé Bethel Anita Garibaldi - Filhas de Jó

E.E. Deniz Vale (comemorando 70 anos) E. E. George Chalmers Escola de Formação Gerencial - Sebrae

E. E. João Felipe da Rocha Utramig E. E. Augusto de Lima
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Governo

PREFEITURA RETORNA TRADICIONAL DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À PÁTRIA

Cerca de 2.500 pessoas compareceram a Praça Bernardino de Lima

ONG Amigos de Honório Bicalho

Capítulo Demolay José Garibaldi

Alegria e descontração marcaram o desfile na cidade

Lions Clube de Nova Lima (comemorando 50 anos) Escolas Municipais Associação Cultural e Capoeira Artes das Gerais

Assessoria Especial de Políticas Públicas
13º Grupo Escoteiro Expedicionário 
Assumpção (comemorando 50 anos) Associação Casa Rosal

1ª Cia Independente da PMMG Guarda Civil Municipal Associação dos Bombeiros Civis 
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Meio Ambiente

Turismo

A Secretaria de Estado de Turismo – 
Setur realiza, até o dia 31 de outubro, 
o cadastramento do Inventário 
da Oferta Turística para mapear 
atrativos naturais e culturais como 
instituições, artesanato, feiras, 
culinária típica e galerias de  arte, 
além de estabelecimentos como: 
hospedagens, agências de turismo, 
transportadoras turísticas, bares, 
restaurantes, sorveterias, cafeterias, 
cervejarias e similares, locais de lazer e 
entretenimento e espaços de eventos. 

Para se cadastrarem, os proprietários 
de estabelecimentos e prestadores 
de serviços devem acessar a página  

www.cadastur.turismo.gov.br e 
clicar em “novo usuário” e preencher 
os dados. Em seguida, a empresa 
receberá um código para preencher 
os dados do portal Minas Gerais: 
www.minasgerais.com.br.

Com o Inventário da Oferta Turística, 
os estabelecimentos de Nova Lima 
vão fazer parte de divulgações e 
promoção dos destinos turísticos 
feitas gratuitamente pela Setur. A 
ação é fundamental ainda para que 
a cidade participe do Programa de 
Regionalização do Turismo e possa 
alavancar ainda mais essa cadeia 
produtiva. 

CADASTRE SEU ESTABELECIMENTO NO PORTAL DO TURISMO

DIA DA ÁRVORE CONTA COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dia 18/09 – Projeto Caminhando e Aprendendo, às 14h30, 
no Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, com os 
alunos do 7º ano do Sesi

Dias 20 e 21/09, 2, 3, 4, 30 e 31/10 – Peça de teatro “Ecoleta 
Seletiva: atitude inteligente para gente competente”, das 9h às 
14h, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima, para os alunos 
do ensino fundamental das escolas municipais

21/09 – Ciclo de palestras com o tema “Aves”, às 9h e às 14h, 
para os servidores do Meio Ambiente e alunos do Sebrae 
21/09 – Eco Blitz com distribuição e plantio de mudas de árvores, 
em frente à barreira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

23/09 – Plantio de mudas de árvores, pela Ordem De Molay 
de Nova Lima, às 10h, no Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos

Comemorado no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore 
foi escolhido por representar o início da primavera 
(23/09) no hemisfério sul. Em Nova Lima – cidade 
privilegiada por ter 60% do seu território preservado 
– os estudantes aprendem, desde cedo, que a 
preservação é caminho para criar uma sociedade 
mais consciente e que cuida efetivamente dos 
recursos naturais. 

Com esse foco, a Prefeitura preparou uma 
programação especial, de 18 de setembro a 31 de 
outubro, voltada à conscientização nas escolas e 
com a participação de instituições sociais da cidade. 
Serão realizados palestras, caminhada, apresentação 
teatral, plantio de mudas e muito mais. 

Em consonância com essas atividades, a Prefeitura 
tem efetivado ações em prol da preservação do meio 
ambiente. Exemplos são: a implantação da Coleta 
Seletiva nas unidades e prédios públicos; o plantio 
de cerca de 1.500 mudas na cidade; o Convênio de 
Adoção para empresas cuidarem de áreas verdes; o 
projeto Quintal Protegido; e o evento EcoAções. 

VOCÊ SABIA? 
O Ipê Amarelo é a árvore símbolo de Nova Lima. 
A escolha foi feita pelos próprios nova-limenses em concurso 
realizado em 2003. A árvore floresce nos meses de agosto 
e setembro e deixa a cidade ainda mais bonita. 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, informa que realizará eleição para nova composição do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA/Biênio 2017 – 2019. Os 
Decretos Municipais que fixam as normas para a composição encontram-se 

disponíveis no site da Prefeitura Municipal (www.novalima.mg.gov.br), na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e será fixado no quadro de aviso 
instalado no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Lima. O prazo para 
entrega de documentação será até o dia 16 de outubro de 2017.

NOTA DE PUBLICAÇÃO DO CODEMA

Mais informações: (31) 3581-8423
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Educação
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TAXA DE INSCRIÇÃO E ISENÇÃO DA COBRANÇA
O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00, e o pagamento 
do boleto, por meio da rede bancária, deve ser efetuado, 
impreterivelmente, até 2 de outubro. Os critérios de 
isenção da taxa de inscrição e de prestação do exame 
em condições especiais estão disponíveis no edital.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
PROCESSO SELETIVO DO CEFET
Em Nova Lima, serão oferecidos os cursos de ensino à distância 
de meio ambiente, eletroeletrônica e informática para internet

Prosseguem até o dia 1º de outubro as inscrições para o processo 
seletivo dos cursos da Educação Profissional Técnica de nível médio 
à distância do Cefet-MG que serão ofertados no polo Nova Lima. 
Organizado pela Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), o 
exame será realizado no dia 22 de outubro, das 14h às 17h, na Escola 
Estadual João Felipe da Rocha.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente por meio da Internet, 
na página www.copeve.cefetmg.br. Os interessados devem acessar 
o Sistema Eletrônico de Inscrições e seguir todas as instruções para 
efetivação do cadastro. As vagas são divididas entre estudantes que 
concluíram o 1º ano do ensino médio (concomitante) e pessoas que já 
completaram o ensino médio (subsequente).

150 vagas estão disponíveis para 
os cursos em Nova Lima

Escolas em Foco

A partir desta edição, o informativo A 
Cidade inicia uma série para apresentar 
o trabalho realizado pelas escolas da rede 
municipal, que esbanjam criatividade e 
descontração no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças nova-limenses. 

PASSEATA CONTRA O AEDES AEGYPTI

Estudantes da E.M. Florie Wanderley Dias 
participaram de uma passeata pelas ruas do Bairro 
Cabeceiras. O movimento teve dois objetivos: celebrar 
a independência brasileira e mobilizar a comunidade 
para o enfrentamento ao Aedes aegypti. Somente 
neste ano, foram confirmados 132 casos de dengue 
e três de Chikungunya em nova-limenses.

Parceria entre Prefeitura e Cefet-MG viabiliza polo na E.M. Emília de Lima

PERSONAGENS DO FOLCLORE

O Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes 
Scoralick Seretti, localizado no Bairro Bela Fama, 
realizou várias atividades na semana do Folclore. A 
partir de materiais reciclados, diversos personagens 
foram confeccionados e decoraram a “Floresta 
Encantada”, montada na área externa da unidade.

APRENDENDO A CONTAR

Estudantes do Centro de Educação Infantil Professor 
Cássio Magnani, no Jardim Canadá, têm aliado 
aprendizado à diversão. Manuseando réplicas de 
notas, as crianças desenvolveram a capacidade de 
comparar preços, fazer cálculo mental e aprender 
sobre o uso do dinheiro.

Foto: Lívia Bastos

Sede do Cefet em BH • Divulgação

Fotos: Divulgação



Desenvolvimento Econômico

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS GRATUITOS DE TI

Quer aprender mais sobre as ferramentas de Tecnologia 
da Informação (TI) e se qualificar para uma vaga no 
mercado de trabalho? A Prefeitura, em parceria com a 
Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais – Uaitec, 
está com inscrições abertas para cursos voltados para a 
área de TI. A previsão para o início das aulas é outubro 
deste ano.

Para participar é necessário estar a partir do 9º ano 
do ensino fundamental (completo ou cursando), e ter 
conhecimento básico de informática. Os interessados 
devem fazer a pré-matrícula até o dia 22 de setembro pelo 
site www.uaitec.mg.gov.br. Os selecionados receberão 
um e-mail para fazer a matrícula presencial, de 25 a 29 
de setembro, na Rua Marquês de Sapucaí, nº 15 – Centro. 

Interessados têm até o dia 22 de setembro para realizar as pré-matrículas da Uaitec

CURSOS OFERECIDOS:
Programador de sistema, Desenvolvedor de aplicativos, 
Analista de mídias sociais, Web designer, Programador web 
e Desenvolvedor de jogos eletrônicos.

ATIVIDADES DO COMPRAR BEM AVANÇAM
Empreendedores nova-limenses ainda podem participar de cursos e receber consultorias 

Tiveram início, nos dias 11 e 14 de setembro, 
os primeiros cursos para os empresários nova-
limenses dentro do programa Comprar Bem. 
Nesse primeiro momento, foram ministradas as 
capacitações sobre os benefícios dos processos 
licitatórios e, ainda, com foco nas empresas de 
lanche e buffet.

O Comprar Bem foi lançado no dia 24 de agosto 
pela Prefeitura com o objetivo de oferecer 
as ferramentas necessárias para que os 
empreendedores locais possam participar dos 
processos licitatórios e vender seus produtos 
para o município. Dessa forma, a Administração 
Municipal fortalece a economia ao manter o 
dinheiro no município com vistas ao crescimento 
das empresas locais e, consequentemente, das 
vagas de emprego.

Ainda em setembro, nos dias 18 e 26, 
estão marcados cursos voltados para os 
empreendedores. Já em outubro, é a vez das 
empresas de material de limpeza e escolar 
participarem da qualificação. Os empresários 
interessados em participar das capacitações 
gratuitas devem entrar em contato pelo 
telefone (31) 3547-3060 (Jardim Canadá) 
ou (31) 3541-3369 (sede).

Fátima Borges, 
proprietária da 
Lavanderia Fátima 

Esse programa oferece capacitação para nós, empresários, podermos 
participar com mais presteza das licitações e também nos dá confiança 
para investir cada vez mais em nosso comércio

ORIENTAÇÃO GRATUITA PARA A SUA EMPRESA
As Salas do Empreendedor é um espaço de atendimento 
onde o empresário pode ter acesso facilitado à informação, 
orientação, qualificação e demais serviços. Elas estão 
localizadas na Rua Chalmers, 88 – Centro e na Rua Kenon, 
95 – Jardim Canadá. Informe-se: 31 3541-3369 (Sede) 
e 31 3547-3060 (Regional Noroeste)
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
São pessoas que se encontram em pobreza 
extrema, que têm os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e utilizam as 
ruas e espaços públicos como moradia ou 
local de sobrevivência, de forma temporária 
ou permanente, assim como as unidades 
de acolhimento para pernoite temporário 
ou como moradia provisória.

Cidade trabalha a reinserção das pessoas em 
situação de rua no grupo familiar e na comunidade

Um dos assuntos mais 
controversos de Nova Lima diz 
respeito à população em situação 
ou trajetória de rua. Em uma 
iniciativa inédita para buscar, 
em conjunto com esses cidadãos, 
sensibilizar a sociedade sobre 
suas garantias e seus direitos, o 
Governo Municipal convida a todos 
para participar do Iº Seminário 
sobre população em situação de 
rua, que será realizado no dia 27 
de setembro, das 8h às 18h, no 
Hall Nobre da Prefeitura.

As características e peculiaridades 
desse público, bem como a 
necessidade de fortalecimento 
dos vínculos familiares, serão 
discutidas. 

O objetivo do encontro é contribuir 
com a construção de uma rede 
articulada para efetivação e 
fortalecimento de políticas 
públicas. Por isso, o envolvimento 
dos diversos setores da sociedade 
neste seminário é fundamental.

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 13

Desenvolvimento Social

SEMINÁRIO SOBRE POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA
27 de setembro (quarta-feira) – das 8h 
às 18h – Hall Nobre da Prefeitura 
(Praça Bernardino de Lima, 80, Centro)
Informações: 3541-4423 ou 3542-5905

Vagas de Emprego

BANCO DE TALENTOS
Compareça à Rua Chalmers, nº 88, Centro 
ou à Rua Kenon, nº 95, Jardim Canadá, 
com carteira de trabalho, documento de 
identidade, CPF e comprovante de endereço.  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CÓD. 198) 
É necessário ter curso técnico profissionalizante e 
estar ativo no Conselho Regional de Enfermagem e 
residir em Nova Lima. Benefícios: vale-transporte, 
alimentação no local, vale-alimentação, bonificação 
por desempenho, plano de saúde e insalubridade 
(R$ 187,00). Horário de trabalho: das 6h às 18h 
(escala 12/36) / das 18h às 6h (escala 12/36). 
Salário: R$ 1.278,00

ESTAGIÁRIO DE MARKETING (CÓD. 201)

É necessário residir em Nova Lima, estar cursando 
nível superior na área de Publicidade, Relações 
Públicas ou Marketing. Vaga para realizar convites por 
telefone e prospectar novos clientes. Benefícios: vale-
transporte, alimentação na empresa e seguro de vida. 
Horário de trabalho: das 11h às 17h ou das 13h às 
19h, de segunda a sexta-feira. Bolsa: R$ 700,00

CAIXA (CÓD. 206) 
É necessário residir em Nova Lima, ter ensino médio 
completo (ensino superior desejável em Administração 
ou áreas afins) e disponibilidade para se deslocar para 
a cidade de Itabirito. Vaga para fazer atendimento 
ao cliente, serviços de caixa, pagamentos e outros. 
Benefícios: vale-transporte. Horário de trabalho: das 
8h às 18h, de segunda a sexta-feira e, das 8h às 12h, 
aos sábados. Salário: R$ 1086,00 + comissão 

COMPRADOR DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO (CÓD. 207) 
É necessário residir em Nova Lima, desejável ter ensino 
superior completo em Administração ou áreas afins 
e experiência em compra de material de construção, 
gestão de estoque, margens e giro de mercadoria. 
Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação e 
assistência médica. Horário de trabalho: das 8h às 
18h, de segunda a sexta-feira. Salário: a combinar

PINTOR (CÓD. 208)

É necessário residir em Nova Lima, ter, no mínimo, 
ensino fundamental incompleto e seis meses de 
experiência na função. Vaga para pintar superfícies 
externas e internas de edifícios e outras obras civis. 
Benefícios: transporte e cesta básica. Horário de 
trabalho: das 7h às 17h, de segunda a quinta-feira e, 
das 7h às 16h, às sextas-feiras. Salário: R$ 1.192,40

SERRALHEIRO (CÓD. 209)   
É necessário residir em Nova Lima e ter experiência 
mínima de seis meses comprovada em confeccionar, 
reparar e instalar peças e elementos diversos em 
chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, 
estanho, latão, alumínio e zinco. Benefícios: vale-
transporte ou ajuda de custo e cesta básica. Horário 
de trabalho: das 7h30 às 17h. Salário: R$ 1.224,00 e 
insalubridade 

SALVA VIDAS (CÓD. 217) 
Idade entre 18 e 55 anos. É necessário residir em 
Nova Lima e ter ensino médio completo e curso de 
salvamento aquático atualizado. Vaga para realizar 
monitoramento de piscinas e banhistas. Benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e 
cesta básica. Horário de trabalho: das 5h40 às 14h ou 
das 13h40 às 22h. Salário: R$ 2.066,00

Profissionais das áreas da saúde e do desenvolvimento social participaram, em 
agosto, de oficina sobre assuntos referentes à população em situação de rua

Os cadastros poderão ser feitos até 19 
de setembro. Caso o candidato já tenha 
efetuado o cadastro no período de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
Confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br
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NOVA LIMA REALIZA 
Iº SEMINÁRIO SOBRE POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA



Políticas Públicas

TECER A VIDA ENTRA NA SUA SEGUNDA 
EDIÇÃO COM SERESTA E MOSTRA CULTURAL
Atividades serão realizadas no dia 28 e fazem parte das políticas públicas para os idosos de Nova Lima

“Tenha sempre em mãos um carretel de fé e 
alegria”. Esse tecer da vida ganha mais cores no 
dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia 
Internacional do Idoso. Segundo dados do IBGE, em 
40 anos, a população idosa vai triplicar no Brasil e 
chegará a 66,5 milhões de pessoas, em 2050.  Em 
Nova Lima, essa parcela da população já chega a 
12% e demanda políticas públicas específicas que 
garantam mais bem-estar e qualidade de vida. 

Pensando nisso, a Prefeitura oferece diversos 
equipamentos públicos para essa parcela tão 
significativa da população. Um exemplo é o evento 
Tecer a Vida que chega à sua segunda edição, no 
próximo dia 28, às 19h, no Teatro Municipal. 

Durante a programação, serão realizadas 
exposição de trabalhos manuais, desfile de moda, 
intervenções artísticas e apresentações musicais 
com os grupos de Seresta Reviver e Coral Viva 
a Vida. O objetivo é valorizar a história e os 
materiais produzidos pelos participantes do Centro 
de Convivência da Pessoa Idosa, grupos de idosos 
independentes e Conselho Municipal do Idoso.

VOCÊ SABIA? 
O Centro de Convivência da Pessoa Idosa oferece atividades de tapeçaria, 
bordado, tricô, crochê, reciclagem e reaproveitamento. Os idosos interessados 
devem comparecer à Rua Marechal Deodoro, 28 – Centro (antiga sede da 
Aurilândia). Mais informações: 31 3542-5655

Para contribuir com a melhoria da saúde 
e o bem-estar dos idosos, a Prefeitura 
criou, em parceria com a Liga Acadêmica 
de Cardiologia da Puc Minas, o projeto 
Motivação. Um sábado por mês, são 
realizadas atividades que visam estimular 
práticas saudáveis, tudo com orientação de 
profissionais. No encontro, aberto a toda 
população, são realizados desde testes de 
saúde até prática de atividades físicas e roda 
de conversa. As primeiras edições ocorreram 
no dia 12 de agosto e 16 de setembro. O 
próximo Motivação está agendado para o 
dia 21 de outubro). Prestigie!

FIQUE LIGADO NAS ATIVIDADES DO MOTIVAÇÃO!

ENCONTRO COM A REDE 
No dia 31 de agosto, foi realizado o Encontro 
com a Rede Municipal de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher de Nova Lima, com 
o objetivo de debater a Lei Maria da Penha, 
que em 2017 completou 11 anos.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A 4ª edição da Roda de Conversa da Pessoa 
com Deficiência foi realizada no dia 14 de 
setembro, com o tema “História, conceitos e 
perspectivas para o futuro”. 

DIVERSIDADE 
A transexualidade foi o tema da 3ª Roda de 
Conversa da Diversidade, realizada no dia 26 
de agosto, com a participação do youtuber 
Lucca Najar, que trabalhou na formatação 
do personagem de A Força do Querer. 

MAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O CIDADÃO
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Esporte

FESTA NO FUTEBOL AMADOR
Jogos agitam os finais de semana em Nova Lima

A bola já está rolando no Campeonato de 
Futebol Amador Adulto 2017, realizado pela 
Liga Municipal de Desportos, com o apoio da 
Prefeitura. A competição reúne 41 equipes em 
três divisões e movimenta a cidade.

Os finais de semana prometem ficar agitados 
até 12 de novembro, quando será conhecido o 
campeão da Série A1. Já as decisões das séries 
B e A2 serão definidas nos dias 4 e 11 de 
novembro, respectivamente, em partida única.

O vencedor da Série A1 assegura o direito de 
representar Nova Lima na Copa Itatiaia, a maior 
competição de futebol amador do país prevista 
para começar em dezembro. Já o campeão da 
A2 garante vaga no Torneio Corujão, da TV 
Globo Minas, no próximo ano.

MANUTENÇÃO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
O Governo Municipal realiza a pintura de quadras 
poliesportivas da cidade. No Ginásio do Olaria, o serviço já 
foi concluído para receber os jogos do Campeonato Nova-
limense de Futsal nas categorias de base e feminino, iniciados 
em 2 de setembro. A pintura de quadras do Poliesportivo 
do Bairro Cristais está em execução. Em seguida, serão 
realizados os serviços nas quadras do Bairro Jardim das 
Américas e da Região do José de Almeida, em parceria com 
as ações comunitárias locais.

A tabela completa com os jogos da competição 
está disponível no site www.liganovalima.com.br

Além de promover a 
manutenção de campos, 

a Prefeitura investe no futebol 
amador da cidade, repassando 
recursos à Liga Municipal de 
Desportos para custear taxas 
de arbitragens, premiações 

e apoio aos clubes

JIMI 2017
Nova Lima garantiu vaga na etapa estadual 
dos Jogos do Interior de Minas (Jimi), que será 
disputada de 11 a 15 de outubro, em Lavras. 
No início do mês, as seleções nova-limenses de 
futsal e basquete masculino conquistaram os 
vice-campeonatos da fase regional, realizada 

em Itabira, e avançaram na competição. Além 
desses resultados, Nova Lima ainda ficou em 
3º lugar no basquete feminino e 5º lugar 
no handebol masculino e futsal feminino, 
garantindo o 4º lugar geral da etapa regional.
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