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Transfira a placa do seu 
carro para nova lima e
ajude a cidade
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prefeiTura realiza a 
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Vitória para
Nova Lima e
para o Brasil
Aprovação do aumento da alíquota da Cfem marca uma nova 
etapa para que os mais de 2.500 municípios mineradores do 
país possam ter uma contrapartida mais justa
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Defender as minorias e 
buscar a promoção de políticas 
públicas que promovam mais 
igualdade e justiça social é 
um dos pontos principais de 
nossa gestão. Por isso, lutar 
pela igualdade racial e pelo fim 
da violência contra a mulher é 
defender que, enquanto poder 
público, temos o dever de apoiar 
e contribuir para uma sociedade 
melhor. Sociedade essa que 
ajudamos a construir com nosso 
governo. 

Estamos trabalhando dia e 
noite para que Nova Lima possa 
vivenciar um novo tempo em 
que todos tenham a qualidade 
de vida que a cidade já ofertou 
no passado. 

Comemoramos o Dia 
da Consciência Negra com 
a confiança de que estamos 
trabalhando para garantir os 
direitos dos negros e incentivar 
a cultura e a história dessa 
parcela da população que é 
maioria em nossa cidade. Além 
disso, demos o pontapé inicial na 
Campanha 16 dias de ativismo 
pelo fim da violência contra a 
mulher. Causa nobre e essencial 
para que as nova-limenses não 
sofram nenhum tipo de violência 
e possam ter a garantia de sua 
segurança e dignidade. 

Para coroar o mês de 
novembro, temos ainda mais 
duas conquistas: a aprovação 
do aumento da alíquota da 
Cfem e a entrega dos títulos de 
Regularização Fundiária para as 
famílias do Vale da Esperança.

Nosso empenho em colocar 
a cidade nos trilhos e fazer mais 
por dias melhores para todos 
já apresenta bons resultados 
e temos a certeza de que isso 
somente é possível porque 
contamos com a participação e 
apoio da população. 
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Desenvolvimento Social

o EMpEnho EM ColoCAR 
A CIDADE noS tRIlhoS 
E FAzER MAIS poR DIAS 
MElhoRES pARA toDoS 

Já ApRESEntA bonS 
RESultADoS

SeRViçO de cONViVêNcia
PaRa a POPuLaçãO

Aulas esportivas e circenses, de canto e 
coral, roda de conversa, música, dança, artes 
plásticas e muito mais. O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos em Nova Lima, que 
oferece atividades para todas as faixas etárias 
(desde crianças, jovens, adultos e, inclusive, idosos), 
será retomado. A fim de ampliar o atendimento, 
a Prefeitura investirá cerca de r$ 550 mil, que 
somados a r$ 50 mil provenientes do governo 
federal, representam aproximadamente R$ 600 
mil a serem repassados para seis instituições da 

cidade – um recurso de r$ 350 mil a mais do que 
nos anos anterioes.

O serviço será prestado, de segunda a sexta-
feira, pelo Kairós, Sobras, Capaz, Quik, Circo de 
Todo Mundo e pela Casa Rosal. O encaminhamento 
para o serviço é realizado pelas unidades do 
Centro de Referência de Assistência Social (Cras), 
localizadas nos bairros Cruzeiro, Centro, Jardim 
Canadá e Honório Bicalho, ou pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas), localizado no Retiro, próximo ao Bicame.

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

Participe ativamente da 
reconstrução de Nova Lima!
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Magna lois
integrante da diretoria 
executiva da Sobras

Durante um ano e meio, 
a Sobras passou por uma 
importante readequação 
para prestar um serviço 
de qualidade à população. 
Contamos com profissionais 
capacitados e envolvidos 
com Nova Lima. Vemos a 
assinatura do contrato com 
uma grande conquista para 
a cidade.

R$ 600 mil aproximadamente
de investimento

700 vagas disponíveis aos usuários

22 atividades distintas

6 instituições contratadas

SeRViçO de cONViVêNcia
eM NúMeROS:

Assinatura dos contratos com instituições da cidade foi realizada no dia 14



Finanças

chegOu a hORa de tRaNSFeRiR Seu VeícuLO
PaRa NOVa LiMa

cai a aRRecadaçãO MuNiciPaL

Incremento da arrecadação do IPVA garantirá investimentos nos bairros

Em dez meses, cofre da Prefeitura recebeu cerca de R$ 20 milhões a menos que em 2016

Os proprietários de veículos cujas placas estão registradas 
em outros municípios podem contribuir para incrementar as 
receitas de Nova Lima. E o melhor: ajudando o bairro onde mora.

a Prefeitura criou uma campanha de incentivo à 
transferência de carros para a cidade, com um compromisso 
concreto: investir 50% da arrecadação municipal do imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos bairros 
de quem transferir seus veículos até 30 de dezembro de 2017 e 
realizar o pagamento do tributo a partir de 2 de janeiro de 2018.  
Os investimentos serão realizados em melhorias de trânsito, 
vias e segurança.

A transferência do IPVA para o município onde a proprietário 
reside é uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro. Além de 
regularizar a situação, a mudança trará melhorias efetivas para 
a comunidade.
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Prefeitura estima que nova-limenses possuem cerca de 20 mil veículos 
emplacados em outras cidades

a deLegacia RegiONaL de NOVa LiMa eStá PRePaRada PaRa OFeReceR
MaiS agiLidade NO eMPLacaMeNtO eM dOiS LOcaiS:

Sede: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h45 e das 14h às 16h45, na avenida José bernardo de barros, 835.

Jardim canadá: terça, das 9h às 9h45 e das 14h às 16h45h, e quinta-feira, das 9h às 12h, na rua Hudson, 794, 
esquina com Rua Vancouver. 

O orçamento público apresenta um número preocupante: a 
arrecadação de nova lima em 2017 ficou em r$ 419,8 milhões 
e está quase r$ 20 milhões menor do que em relação ao ano 
passado (R$ 438,8 milhões), o que representa uma queda de 
4,3%. os números se referem aos intervalos de janeiro a outubro 
de cada ano.

Essa queda da receita dá a dimensão precisa da necessidade 
de adoção de medidas austeras para o controle dos gastos públicos. 
A redução do custeio da máquina administrativa foi uma dessas 
medidas. em 12 meses, a Prefeitura devolveu imóveis, revisou 
contratos de aluguéis, diminuiu o valor gasto com transporte de 
lixo, incentivou o uso consciente de telefonia, energia e água nos 
prédios públicos e realizou outras ações.

A primeira fase da Reforma Administrativa, por exemplo, 
representou uma economia mensal de r$ 3,7 milhões desde 
agosto, o que até o final do ano representará cerca de r$ 18,5 
milhões.
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mesmo com medidas para equilibrar as finanças, queda na
arrecadação ainda preocupa

Fique LigadO!
O antigo sistema do ISS Digital será 

desativado no dia 30 de novembro (quinta-
feira). A partir dessa data, todos os contribuintes 
que precisarem escriturar notas e gerar guias 
deverão utilizar novo sistema Web Service.



VeM aí a eLeiçãO de diRetOReS 
eScOLaReS

a 5a Copa de Futsal das Escolas Municipais – Cofem movimentou 
a rede de ensino, de agosto a novembro, e fez a alegria das crianças. 
Estudantes com 10 e 11 anos, matriculados e frequentes no ensino 
fundamental, participaram da competição. Neste ano, a Cofem 
apresentou uma novidade: a categoria feminina.

no total, 19 equipes participaram da competição, cujas partidas 
foram realizadas nas quadras das próprias unidades escolares. As fases 
decisivas, no entanto, ocorreram no ginásio do Olaria. Os principais 
destaques foram as escolas florie Wanderley dias, 1º lugar no masculino, 
e Dalva Cifuentes Gonçalves, campeã no feminino, que receberam os 
troféus e foram ovacionadas pelo público.

O processo de certificação e eleição dos Diretores das Unidades 
Escolares do Município já começou e será dividido em duas fases: 
a primeira, com a inscrição (até 29/11), habilitação e prova escrita; 
e a segunda, com a eleição, no dia 17 de dezembro. o mandato do 
diretor apto no processo de certificação e que passar pelo processo de 
eleição, será de três anos, sendo permitida, no máximo, uma reeleição 
consecutiva.

Participarão do processo de certificação servidores efetivos que 
integram o quadro geral do Magistério da Secretaria Municipal de 
Educação, com cargo de professor ou de supervisor na rede municipal 
de ensino, além de cumprirem outras condicionantes previstas na Lei 
2298/2012. uma comissão eleitoral foi constituída para acompanhar 
todo o trabalho.

Professores, demais servidores e estudantes maiores de 16 anos 
das unidades escolares regularmente matriculados e frequentes terão 
direito a um voto direto e secreto. O mesmo vale para pais ou responsável 
legal pelo aluno menor de 16 anos, também regularmente matriculado e 
frequente, que só poderá votar uma vez, independentemente do número 
de estudantes sob sua responsabilidade.

Edital completo está disponível no site www.novalima.mg.gov.br 

Masculino: 1º lugar:
Florie Wanderley Dias
(bairro cabeceiras);
2º lugar: cristiano machado 
(centro); 3º lugar: dalva 
Cifuentes Gonçalves 
(Honório bicalho);
e 4º lugar: José francisco
da Silva (Cruzeiro)

Feminino: 1º lugar: 
Dalva Cifuentes 
Gonçalves (Honório 
bicalho); 2º lugar: dona 
Antonieta Dias de Souza 
(cristais); 3º lugar: david 
finlay (Galo); e 4º lugar: 
Vicente Estêvão dos 
Santos (Bela Fama)
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Educação

cOFeM agita a Rede MuNiciPaL
Nesta edição, o informativo a cidade 
apresenta alguns trabalhos realizados 
na rede municipal de ensino sobre o Dia 
Nacional da Consciência Negra, celebrado 
em 20 de novembro. de diferentes formas, 
os centros de educação infantil e as escolas 
trabalharam a luta pela igualdade racial e 
contra o racismo. Confira algumas delas!

Em Áurea Lima taveira

Em Cristiano machado

Em José Brasil Dias

CEI maria de Lourdes Scoralick Serretti

Em Vera Wanderley Dias

Escolas em Foco



MaiS cidadaNia NO VaLe da eSPeRaNça

Habitação

meio Ambiente

títulos entregues a moradores dão garantia jurídica sobre a posse de imóveis

a Prefeitura realizou, no dia 23 de novembro, no caic, 
a cerimônia de entrega dos primeiros Títulos do Programa 
de Regularização Fundiária do Bairro Vale da Esperança. 
inicialmente, 42 famílias foram contempladas com a posse 
dos imóveis.

O programa visa garantir a segurança jurídica da posse, 
reduzir a vulnerabilidade e aumentar a qualidade de vida dos 
cidadãos. É executado pela Prefeitura, com a Fundação Israel 
Pinheiro, e conta com recursos da União e contrapartidas do 
município.

a ação será estendida ainda para 20 famílias do alto 
do Gaia, que vão receber os títulos de cartório de Registro de 
imóveis, no dia 6 de dezembro, às 19h, na quadra da escola 
municipal vicente estevão dos Santos (rua José de oliveira, nº 
1320, bela fama).

As ações na área de habitação e desenvolvimento urbano 
em Nova Lima não param por aí. A regularização fundiária 
terá continuidade no próprio Vale da Esperança e em outros 
bairros como Alto do Gaia, Cristais - Curitiba, Capela Velha, 
Jardim Serrano, Vila Odete, Vila Aparecida, Vila Ipê Amarelo e 
Santa Rita.
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aPReNda cOMO cuLtiVaR hORtaLiçaS eM caSa
Já pensou em colher verduras novinhas e sem 

agrotóxico? É possível cultivar hortaliças como taioba, 
couve, cebolinha, tomate e salsinha, por exemplo, em casa 
e até mesmo em pequenos espaços. O Centro de Convivência 
Socioambiental da Prefeitura oferece curso teórico e prático 
para os interessados e, ainda, orientações técnicas para 
quem já tem uma horta em casa.

Os alunos aprendem tudo na “horta modelo” com 
técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural. O aprendizado inclui 
desde a preparação do canteiro e dos insumos até a forma 
correta de plantio e cuidados com as hortaliças. A Prefeitura 
mantém convênio com a Emater-MG que já prepara novos 
cursos. Os interessados podem ligar no 3542-9605 e fazer 
o cadastro.

As mudas das hortaliças e outras são produzidas no viveiro do Centro
de Convivência Socioambiental, (Av. Professor Aldo Zanini, 3050, Chácara 
dos Cristais) 

Famílias do Vale da Esperança receberam documentos das mãos do prefeito Vitor Penido Fo
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A Prefeitura e o Governo de Minas assinaram, em 
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, contemplando cerca de 450 famílias.

Rosemere Santos
moradora do Vale da Esperança

o sentimento é uma gratidão muito 
grande. A gente esperava muito por 
isso. muitas pessoas acharam que 
não íamos conseguir. Na luta, quando 
se quer, você chega. Nada te impede
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PReFeituRa iNauguRa BaSe de SeguRaNça
NO JaRdiM caNadá

tRaNSPORte eScOLaR: SeguRaNça eM 1º LugaR

ciNeMa aO aR LiVRe NO
BaiRRO SaNta Rita

militares do Exército participaram da solenidade
Moradores do Jardim Canadá, na região noroeste, contam com 

mais um equipamento de segurança pública. Foi inaugurada no dia 
17 de novembro a base de Segurança integrada da Guarda civil 
Municipal que, após a instalação dos recursos essenciais, estará 
à disposição da comunidade, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, na avenida toronto, 1.427. além de ser referência para 
a segurança da comunidade, a base servirá como ponto de apoio 
para as forças de segurança pública estatal. Durante a solenidade 
de inauguração, foi apresentado o pelotão do Exército Brasileiro 
que atuou nos dois sentidos da rodovia federal que liga BH ao 
Rio de Janeiro, com a missão de levantar dados estatísticos por 

meio de pesquisa e de contagem de veículos. A ação faz parte 
do Plano nacional de contagem de tráfego, que acontece em 65 
postos no país. O resultado dessa operação servirá de subsídio no 
planejamento geral da malha rodoviária, como melhorarias nas 
condições das estradas, por exemplo.  Também foi feita abordagem 
e fiscalização de documentos para repressão de tráfico de drogas, 
contrabandos e de outros delitos para a segurança da região. A 
missão foi realizada de 18 a 24 de novembro, com 41 militares do 
Exército Brasileiro. O plano do Exército teve o apoio da Prefeitura e 
dos comerciantes e empresários do Jardim Canadá.

Pais e responsáveis devem ficar atentos aos transportes 
escolares legalizados e à data de validade da credencial do condutor 
e do veículo. Para isso, a Prefeitura conta com a relação de todos 
os transportadores credenciados e que estão em dia com a vistoria, 
que obrigatoriamente deve ser feita a cada seis meses. No site 
www.novalima.mg.gov.br, na aba “Notícias”, e no “Portal da 

Transparência – Publicações Diversas” pode-se fazer a consulta.  
em breve, ocorrerão fiscalizações e, caso o condutor e/ou o veículo 
não estejam devidamente credenciados e em dia com as vistorias, 
além da lavratura do “Auto de Infração”, o veículo ficará retido, o 
que obrigará o pai ou responsável a buscar a criança no local da 
abordagem.

O projeto Cinema ao ar livre estará no Bairro Santa Rita, no 
dia 16 de dezembro, com a exibição do filme Feliz Natal. A sessão 
será exibida, às 19h, na quadra da associação comunitária (av. 
antônio de Paula Santos, nº 1.010). a novidade do projeto está 
na exibição de filmes do cinema nacional; também estão na 
programação documentários sobre Minas Gerais. Prestigie!

Regional Noroeste/Segurança

Regional Nordeste

ten. Durães,
militar do Exército Brasileiro

o apoio da Prefeitura de Nova Lima e 
da comunidade foi fundamental para 
a operação do Plano de Contagem de 
tráfego e de Segurança da região; 
também foi muito bem compreendida 
pela comunidade do Bairro Jardim 
Canadá.

Segurança
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cidade Se MOBiLiza eM Luta cONtRa a aidS
Campanha alerta para a necessidade de prevenção à doença que ainda é considerada uma epidemia no país

Rodas de conversa nas escolas, orientações a servidores 
públicos, distribuição de kits, palestras, blitze educativas e mutirão 
de testes rápidos. O Governo Municipal realiza, até a próxima sexta-
feira (01/12), uma série de atividades de prevenção e cuidados à 
Síndrome da Imunodeficiência Humana (aids), causada pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV, siglas em inglês), que fragiliza 
o sistema imunológico, favorecendo o surgimento de infecções 
oportunistas. A programação completa está no site: www.
novalima.mg.gov.br.

O alerta contra a doença ainda se faz necessário. Segundo 
relatório do Programa conjunto das nações unidas sobre Hiv/aids 
(unaids), publicado neste ano, o brasil registrou um aumento de 3% 
dos casos de novas infecções. Embora o país seja referência mundial 
no tratamento em aids e Hiv, o ministério da Saúde estima que 112 
mil brasileiros não saibam que têm o vírus e outros 260 mil que 
sabem não estão em tratamento.

Serviços oferecidos

A Prefeitura disponibiliza as medicações necessárias aos 
pacientes e os testes rápidos de Hiv, sífilis e hepatite em 15 unidades 
Básicas de Saúde. A população conta com o Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) em DSTs – HIV e o Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE), focados na prevenção, no acompanhamento e 
tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Ambos estão 
localizados na rua augusto magalhães, 45, centro.
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Saúde
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J D*, 41 anos

 
como você descobriu que tem aids?
Eu havia me separado do meu marido 
e  fui morar com um novo companheiro. 
Certo dia, este foi internado, pois estava 
passando mal e, no hospital, descobriram 
que ele tinha aids. Aí o hospital me pediu 
alguns exames que mostraram que eu 
também tinha e me encaminharam para 
o CtA.
 
há quanto tempo você possui a doença?
Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu 
soube ter a doença.

de que maneira você avalia a assistência 
oferecida em Nova Lima?
Ótima! No primeiro dia que cheguei ao 
serviço, o enfermeiro fez o teste novamente 
para confirmar a doença e depois  a 
assistente social me explicou  tudo sobre a 
aids e o tratamento. Hoje, consulto com o 
médico e pego o remédio todo mês. todos 
os exames dos quais eu e meu marido 
precisamos fazemos no CtA. No início, eu 
sofri muito, mas toda a assistência que 
eu preciso para o tratamento da doença é 
oferecida no CtA. 
 
como é a relação com familiares e 
amigos?
Poucas pessoas da minha família sabem. 
Às vezes, sinto que os que sabem me 
tratam diferente.
 
Você considera que o preconceito ao 
vírus e à doença ainda é uma barreira 
social?
Sim. muita gente ainda tem preconceito. 
onde eu trabalho não tive coragem de falar 
que eu tenho HIV, pois tenho medo de ser 
demitida ou sofrer discriminação.
 
qual alerta você poderia fazer para a 
população?
Não confiar em ninguém e sempre usar a 
camisinha, pois a gente vive com a pessoa 
e não imagina que ela fará sexo com 
outra. Agora, eu vou ter a doença para o 
resto da minha vida. Se eu tivesse usado 
preservativo, não estaria nessa situação.

*identidade preservada; nome fictício

testes rápidos são realizados no Centro de testagem e Aconselhamento e,
deste abril deste ano, em 15 uBSs; resultados ficam prontos em 40 minutos 

400 testes rápidos chegam a ser feitos por mês

85 pessoas com o vírus ou a doença estão em tratamento

4 cidades também são atendidas no cta/Sae do município    
(Raposos, Rio Acima, Moeda e Belo Vale)

hiV/aidS eM NOVa LiMa
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cFeM aPROVada é NOVO FôLegO PaRa MaiS de 2.500 MuNicíPiOS 
Aprovação do aumento da alíquota da Cfem marca uma nova etapa para que os mais de 2.500 municípios mineradores do país possam ter uma contrapartida mais justa das mineradoras

Após duas intensas votações na Câmara dos Deputados e 
no Senado, nos dias 21 e 22 de novembro, respectivamente, foi 
aprovada a medida Provisória (mP) 789 que altera as alíquotas 
da compensação sobre a exploração do ferro – que representa 
a maior parte da produção mineral brasileira. Esse resultado, 
conquistado depois de muita luta da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais (Amig), representa um marco 
para mais de 2.500 cidades mineradoras e para todo país. 

essa é uma vitória de uma luta que começou há 12 
anos pelo prefeito Vitor Penido por uma contrapartida mais 
justa das mineradoras pela exploração do minério e impactos 
ambientais negativos como a alteração do lençol freático, 
poluição do ar pelo pó do minério e o aumento de doenças 
respiratórias. Dessa forma, as cidades afetadas pela mineração 
poderão investir na diversificação da economia, além de ofertar 
melhorias na infraestrutura, saúde, educação e outros.  

Com a aprovação da MP, a alíquota da compensação sobre 
a exploração do ferro passa de 2% do faturamento líquido da 
mineradora para 3,5% do faturamento bruto. a expectativa é 
de que os municípios passem a receber esses valores a partir 
de janeiro de 2018.

Mobilização

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diversas cidades 
mineradoras de minas Gerais e do Pará foram à brasília com 
o objetivo de pressionar os deputados federais e senadores 
para a votação da mP 789/2017 que mudou as regras da 
mineração no brasil. durante a manhã do dia 21 de novembro, 
foi realizado um ato simbólico liderado pela Amig no gramado 
no Congresso Nacional. 

Lucro das mineradoras 

Nos últimos 30 anos, a produção mineral saiu do patamar 
de 100 milhões de toneladas anuais para mais 400 milhões de 
toneladas, porém, esses resultados não refletem em benefícios 
para os municípios que permaneciam recebendo o mesmo 
valor de alíquota há mais de 10 anos. 

Mineração não garante empregabilidade

Ao longo dos anos, o setor de mineração diminuiu os 
empregos por adotar sistemas automatizados e com soluções 
de logística que demandam menos força de trabalho. Exemplo 
é que, em 2016, a diferença entre admissões e desligamentos 
no setor extrativo mineral foi de 11.888 pessoas. 

em que podem ser usados os recursos?

Com a mudança nas alíquotas, Nova Lima passará a 
arrecadar, a partir de janeiro de 2018, cerca de r$ 8 milhões 
mensais com a compensação. Esse valor tem destinação 
específica, ou seja, deverá ser usado em áreas já determinadas 
como saúde, infraestrutura, diversificação da economia e 
educação. O recurso não pode ser utilizado, por exemplo, para 
o pagamento de despesas com pessoal e mudanças internas 
na máquina pública. 
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cFeM aPROVada é NOVO FôLegO PaRa MaiS de 2.500 MuNicíPiOS 
Aprovação do aumento da alíquota da Cfem marca uma nova etapa para que os mais de 2.500 municípios mineradores do país possam ter uma contrapartida mais justa das mineradoras

Finanças

canadá: 16% sobre o faturamento 

chile: 12% sobre o faturamento

austrália: 7,5% sobre o faturamento 

Brasil: até 3,5% sobre o faturamento,
a partir de 2018

*aLíquOtaS de RoyAtIES da 
MiNeRaçãO de FeRRO NO MuNdO 

leris braga, 
Prefeito de Santa Bárbara

Duarte Júnior, 
Prefeito de mariana

Vitor penido, 
Prefeito de Nova Lima 
e presidente da Amig e 
Granbel

Antônio Carlos noronha bicalho, 
Prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo

A aprovação desse projeto contribui com 
os municípios nos cenários de perda de 
receita e ajuda a equilibrar as contas 
públicas, permitindo a promoção da 
diversificação e do desenvolvimento 
econômico dos municípios mineradores. 
A nova receita também ajudará a repor 
a perda do ICmS, mesmo não cobrindo 
a perda total. Para Santa Bárbara, 
especificamente, a medida é positiva 
também no sentido da expectativa de 
exploração futura do minério de ferro e 
pela melhoria na arrecadação sobre os 
outros minerais explorados

Foi simplesmente magnífica a 
aprovação do aumento dos royalties 
da mineração. Ainda é longe do ideal. 
Sabemos que os nossos municípios 
merecem muito mais, mas temos que 
celebrar essa conquista. Reconhecemos 
o avanço dessas medidas como uma 
forma de modernizar e compensar 
as grandes perdas sofridas pelo país 
diante da atividade exploratória. 
uma luta de anos e anos que agora 
conseguimos, com muito esforço, 
concretizar. É preciso que propaguemos 
a importância da mineração para 
mariana, para minas Gerais e para o 
nosso país.

Sempre buscamos atuar com 
simplicidade, lealdade e transparência. 
Essa vitória da Amig foi iniciada 
há mais de 12 anos e somente foi 
possível pelo trabalho incansável que 
tivemos e pelo apoio de parlamentares 
que sabiam da necessidade urgente 
de colocar a pauta em votação. Nosso 
objetivo maior é utilizar esses recursos 
para trazer mais qualidade de vida 
para Nova Lima. Nesse caminho, 
esperamos continuar contando com o 
apoio e a participação da população

Graças ao empenho da Amig e dos relatores mineiros, a mP 789 
foi aprovada. o aumento da alíquota do Cfem é um marco para 
os municípios mineradores que vão poder investir em mais saúde, 
segurança, emprego e educação. mineração só dá uma safra e os 
recursos aplicados hoje poderão garantir uma melhoria para o 
futuro de todos os nossos cidadãos

entre 2000 e 2011, o setor de mineração teve 
um crescimento de 550%

A perda potencial de arrecadação no setor de 
mineração em minas Gerais, entre 1997 e 2013, 
está na faixa de R$ 12,5 bilhões

A diferença entre o que deveria ser arrecadado 
e o que realmente foi, entre 1997 e 2013, 
representa 3,2% do PiB mineiro

Alex Salvador, 
Prefeito de Itabirito

Essa vitória se deve ao esforço de diversas frentes. Essa luta 
iniciou-se com o ex-prefeito Juninho junto com o atual prefeito de 
Nova Lima Vitor Penido, que foram os principais mentores desta 
conquista, com uma ajuda significante e decisiva dos deputados 
federais Diego Andrade, Caio Narcio e marcus Pestana, autor da 
proposta
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obras

cidade BeM cuidada
Não jogue lixo nas ruas; mantenha o seu bairro limpo
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Os serviços de varrição e capina não param. Com número 
reduzido de pessoas para fazer todo o trabalho na cidade, 
a limpeza segue de acordo com cronograma. A capina nas 
ruas é feita por dez equipes e, de acordo com a demanda, 
geralmente, é preciso três equipes para executar o serviço em 
uma localidade, cuja frequência é feita em um intervalo de 
aproximadamente 90 a 120 dias.

a varrição nos bairros é feita por 35 pessoas, de duas a 
três vezes por semana. Já no Centro, onde o fluxo de pessoas é 
maior, o serviço é executado duas vezes por dia.

Mesmo a Prefeitura mantendo a limpeza na cidade, ainda 
assim é possível ver sacos plásticos, papel e outros resíduos 
jogados no chão; estes são levados pelo vento, se espalham 
e entram pelas bocas de lobo, o que provoca entupimento, 
pode causar alagamento e até enchente. A atenção deve ser 
redobrada no período chuvoso, pois o material sólido é levado 
pelas águas para as bocas de lobo. 

capina e limpeza:

1a quinzena de novembro: foram executados os serviços na Av. 
Presidente Kennedy, Av. Geraldo Dias Borges, Av. José Bernardo 
de Barros, Região Central e Vila da Serra
2a quinzena de novembro: José de Almeida, Vila Nova Betânia, 
Vila Odete, Rua Dr. Lunds, Chácara dos Cristais, Alvorada, Cristais.
importante: A coleta de lixo domiciliar é feita de segunda-feira 
a sábado, a partir das 6h30. É importante lembrar que esses 
resíduos só devem ser expostos na calçada nos dias e horários 
em que o caminhão passa

cOLaBORe, NãO JOgue LixO NaS
ViaS PúBLicaS! 
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trabalho e Renda
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a Vez daS MuLheReS
Empreendedorismo feminino ganha força mesmo com os desafios do mercado

Com o mercado de trabalho em 
crise, a nova-limense Graciene Oliveira 
viu-se no dilema de buscar uma nova 
colocação. Com a experiência que 
adquiriu na empresa onde trabalhava, 
há três meses, ela encarou o desafio de 
criar o próprio negócio e empreender. 
Assim como Graciene, quando o assunto é 
empreendedorismo, as mulheres mostram 
sua força e se destacam cada vez mais 
nos diversos setores da economia, como 
no comércio, na indústria, na prestação 
de serviços e nos negócios digitais. Como 
microempreendedoras individuais (MEI), 
elas participam de forma competitiva 
no mercado da cidade e têm incentivado 

outras mulheres a empreenderem. Esse é 
um ciclo virtuoso que abre cada dia mais 
oportunidades de trabalho e renda. 

São muitas as motivações que 
levam a mulher a empreender como a 
questão financeira, a satisfação pessoal 
e a independência. Para incentivar ainda 
mais nesse processo, a Prefeitura oferece 
as Salas do Empreendedor, localizada na 
rua chalmers, nº 88, centro, e na rua 
Kenon, nº 95, Jardim canadá. no local, 
as empreendedoras são incentivadas a 
legalizar o negócio informal e recebem 
orientação sobre abertura, funcionamento 
e formalização da empresa.

Vagas de Emprego

BaNcO de taLeNtOS

Compareça à rua chalmers, nº 88, 
centro, ou à rua Kenon, nº 95, 
Jardim Canadá, com carteira de 
trabalho, documento de identidade, 
CPF e comprovante de endereço.  

os cadastros poderão ser feitos até 
1o de dezembro. caso o candidato 
já tenha efetuado o cadastro 
no período de seis meses, não é 
necessário refazê-lo. confira mais 
vagas em nosso site: 

www.novalima.mg.gov.br 

eLetRiciSta de equiPaMeNtOS
de MiNeRaçãO (cód. 353)
idade acima de 22 anos. É necessária 
formação em Elétrica, experiência mínima 
de um ano na função e residir em Nova 
Lima, Raposos ou Rio Acima. Função: 
realizar manutenções preventivas e 
corretivas nas frotas de equipamentos de 
mineração.  Benefícios: transporte fretado, 
alimentação no local, ticket-refeição, 
Planos de Saúde e Odontológico, seguro 
de vida, PLR. Horário: escala a ser definida 
pela empresa. Salário: r$ 2.700,00

MecâNicO de MáquiNaS PeSadaS 

(cód. 354)  
idade acima de 22 anos. É necessário 
residir em Nova Lima, Raposos ou Rio 
Acima e ter experiência mínima de um ano. 
Função: realizar manutenções preventivas 
e corretivas nas frotas de equipamentos 
de mineração como caminhões CAT AD30, 
VOLVO A30F, carregadeiras CAT R1600, 
Jumbos e Fandrills.  Benefícios: transporte 
fretado, alimentação no local, ticket-
refeição, planos de saúde e odontológico, 
seguro de vida, PLR. Horário: escala a ser 

definida pela empresa. Salário: r$ 2.400,00

VeNdedOR exteRNO (cód. 350) 
É necessário ter ensino médio completo e 
experiência de um ano em vendas. Função: 
visitar clínicas odontológicas, dentistas e 
salão de beleza para venda de materiais. 
Benefício: vale-transporte. Horário: das 
8h30 às 17h30. Salário: 987,00 + comissão

PuBLicitáRiO (cód. 345) 
É necessário ter ensino superior completo e 
residir em Nova Lima, Raposos ou Rio
Acima. Função: alimentar e monitorar 
redes sociais, desenvolver propagandas e
campanhas, estruturar a estratégia de 
projetos, venda de serviços publicitários e 
folders. Benefício: vale-transporte. Horário: 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Salário a combinar.
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Graciene oliveira, 
lojista

Eu sempre quis ter meu próprio negócio e já tinha um público 
definido. A mulher já nasce com o empreendedorismo no 
sangue. ter o próprio negócio – além de ser uma oportunidade 
de fazer o que se gosta – traz a certeza de que estamos 
trabalhando no que é da gente e isso é muito gratificante

optar por formalizar, 
ter CNPJ e me tornar 
microempreendedora 
individual me ajudou a 
organizar melhor meu 
negócio. mais ainda, 
consegui usufruir da 
licença-maternidade 
e terei a garantia de 
me aposentar. Ser 
empreendedor é entender 
que precisaremos 
trabalhar muito, mas 
teremos sempre um 
retorno. Essa foi a melhor 
escolha que fiz
Elaine Cristina, 
massoterapeuta 



Esporte

SaNta cRuz: O gRaNde caMPeãO

De um lado, uma das principais equipes da competição, 
que havia vencido a primeira partida da final por 1 a 0 
e jogava com a vantagem do empate. Do outro, o atual 
campeão e maior vencedor da história do Campeonato 
Amador de Nova Lima – realizado pela Liga Municipal 
de Desportos, com o apoio da Prefeitura. Apesar de toda 
a tradição e experiência do adversário, o Santa Cruz não 
tomou conhecimento e venceu os dois jogos contra o Retiro, 
o segundo por 2 a 1, disputado no último dia 15, no campo 
do Cruzeiro, em Honório Bicalho.

A equipe alvirrubra abriu o placar em uma cobrança 
de falta, ainda no primeiro tempo. Antes do intervalo, o 
Retiro reagiu ao aproveitar o rebote também de uma falta 
cobrada da entrada da área. O gol mantinha vivo o sonho do 
bicampeonato pelos alvinegros. No entanto, logo no início da 
etapa final, quem marcou foi o Santa Cruz, de pênalti.

A partir daí o que se viu foi um jogo mais aberto, com 
chances de gol para cada lado, mas que sempre paravam 
nos goleiros. Melhor para o clube do Bairro Cruzeiro, que 
conquistou seu terceiro título em sete temporadas.

o campeonato nova-limense de futsal 2017 foi um 
verdadeiro sucesso. Após a realização dos jogos da categoria 
adulto, que terminou no mês de agosto, as finais da 
competição das categorias de base e feminino ocorreram no 
dia 19 de novembro, com jogos emocionantes e um grande 
público, que lotou o ginásio do Olaria.

O campeonato foi iniciado em setembro e reuniu cerca 
de 2.000 atletas a partir dos 6 anos de idade. ao todo, 54 
equipes participaram das disputas de 348 jogos.

Os destaques ficaram por conta das equipes Unidos 
pela Bola e Projeto Oficial Criança (POC), que conquistaram 
três títulos cada um. O POC ainda terminou a competição 
com o 2º lugar em três categorias, mesmo número de vice-
campeonatos do Santo Agostinho.

Equipe do Bairro Cruzeiro vence os dois jogos da final contra o Retiro e conquista o 5º título de sua história

caMPeONatO NOVa-LiMeNSe 2017 Fecha
cOM chaVe de OuRO
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Juninho, 
goleiro do Santa Cruz

É a primeira vez que participo 
do Campeonato Amador de Nova 
Lima, que é, sem dúvida, um dos 
melhores e mais organizados 
da região metropolitana. Foi 
uma honra ter essa atuação de 
destaque na final, ser o goleiro 
menos vazado e ficar com a taça

domingo (19/11) foi de grandes jogos no ginásio do olaria 
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ReSuLtadO FiNaL
Sub-15 ouro: Poc (campeão) / Santo agostinho (vice-campeão)
Sub-15 prata: Palestra itália (campeão) / Santo agostinho 
(vice-campeão)
Sub-13 ouro: Poc (campeão) / Santo agostinho (vice-campeão)
Sub-13 prata: oficial (campeão) / olaria (vice-campeão)
Sub-11: Poc (campeão) / unidos pela bola (vice-campeão)

Sub-9: unidos pela bola (campeão) / Poc (vice-campeão)
Sub-8: unidos pela bola (campeão) / Poc (vice-campeão)
Sub-7: unidos pela bola (campeão) / Poc (vice-campeão)
Feminino adulto: mandrix (campeão) / São caetano independente (vice-
campeão)
Feminino sub-15: deniz vale (campeão) / ferrulha tricolor (vice-campeão)

R$ 340 mil investidos pela Prefeitura

1.230 atletas e 41 equipes

campeões: Santa cruz (Série a1), Juventus (Série a2)

e Rosário (Série B)

FuteBOL aMadOR eM NúMeROS
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Cultura

eScOLa de BaiLadOS ceLeBRa MaiORidade
NO teatRO MuNiciPaL

gaLeRia de aRte MuNiciPaL ReaBRe aS
PORtaS PaRa O PúBLicO

A Escola de Bailados de Nova Lima celebra seus 18 anos 
com dois grandes espetáculos: “Dom Quixote” e “O Fantástico 
mundo das telenovelas”, a serem apresentados de 7 a 10 de 
dezembro, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima.

O Ballet Dom Quixote seguirá a risca a coreografia original 
de Marius Petipa, um dos mais influentes coreógrafos de 
todos os tempos. Com apoio do Conselho Brasileiro de Dança 
– Unesco, as apresentações contarão com as participações 
especiais de dayane amaral e Grey araújo (Kitri e basílio); ana 
maria e daniel canedo (mercedes e espada); bruna chebille 
(cupido e Kitri); fernando maciel (basílio); Wagner muchulay 

(dom Quixote); fábio miranda (camacho); marcos more (Pai de 
Kitri). A direção geral é de Márcio Melo e a curadoria artística 
é de Cristina Helena.

O público também poderá conferir o espetáculo dos alunos 
de jazz e danças urbanas da Escola de Bailados: “O Fantástico 
Mundo das Telenovelas”, que reviverá grandes momentos que 
marcaram época na teledramaturgia brasileira. 

As apresentações marcam o encerramento das atividades 
letivas de 2017 da escola de bailados que atende, atualmente, 
cerca de 650 alunos.

Importante espaço de difusão da cultura local, a Galeria 
de Arte da Casa de Cultura Professor Wilson Chaves reabrirá 
suas portas na terça-feira, dia 5 de dezembro, às 20h, com a 
“Exposição Encontros: um registro da arte nova-limense”.

A exposição apresenta trabalhos de 18 alunos e ex-alunos 
da Escola Guignard nascidos ou que residem no município. 
O público poderá conferir, até o dia 31 de janeiro, gravuras, 
pinturas e desenhos em diversas técnicas, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h. a entrada é gratuita.

Entre os expositores estão Ada Camargos, Alê Santos, 
Bernardo Mozelli, Camila Lloyd, Cinara Ferreira, Diego Nunes, 
Fabíola Félix, Kátia Amaral, Letícia Carneiro, Lízia Lima, Lúcio 
Vermelho, Madalena Duarte, Sicil, Silvânia Rocha, Taís Godoy, 
Vinidi Lia, Gisele Benícia e Lourdes Drummond.

No passado, Galeria de Arte da Casa de Cultura Professor 
Wilson Chaves movimentou o cenário artístico de Nova Lima 
com exposições de renomados artistas plásticos como Amilcar 
de Castro, Sara Ávila, Maria Helena Andrés e Yara Tupynambá. 
Para assumir a curadoria desse importante espaço, foi 
convidada a artista plástica, professora e galerista Cláudia 
Renault.

“Ballet Dom Quixote” e “o Fantástico mundo das telenovelas” serão apresentados para marcar a data

Exposição “Encontros: um registro da arte nova-limense” será realizada no dia 5 de dezembro

Neste ano, serão vendidos 
ingressos para as apresentações. 
O valor arrecadado será revertido 
para que os alunos possam 
participar de apresentações e 
concursos em todo Brasil. Preço 
promocional (R$ 10) até o dia 30 
de novembro, somente na Escola 
de Bailados, localizada na Rua 
José nery dos Santos, nº 109, 
Vila Operária. Após essa data, 
os bilhetes serão vendidos uma 
hora antes dos espetáculos no 
teatro municipal: r$ 20 (inteira)
e R$ 10 (meia-entrada).

iNgReSSO SOLidáRiO

- ballet dom Quixote: dia 7, às 20 horas, e dias 8, 9 e 10 de  dezembro às 16 horas 
- o fantástico mundo das telenovelas: dias 8, 9 e 10 de dezembro, às 20 horas 
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turismo

NOVa LiMa POLO da ceRVeJa aRteSaNaL 

O SeLO

Após concurso, vencedor do selo alusivo ao polo da Cerveja Artesanal foi revelado
durante a Feira Experimente

Nova Lima já conta com o selo que marca o Polo 
da Cerveja Artesanal. O designer Vittorio Torchetti foi o 
vencedor do concurso realizado pela Prefeitura para criar 
esse símbolo que será o elo entre a cidade, a produção da 
cerveja artesanal, a comunidade e o turista, unificando as 
diversas áreas de Nova Lima em torno desse produto. A arte 
escolhida traz referências à inglaterra, ao clube de futebol 
Villa Nova, ao ouro e aos elementos que compõem a cerveja, 
como o malte e o lúpulo. 

Para receber o selo, as cervejarias precisam ter o 
Mapa (registro de funcionamento junto ao Ministério 
da Agricultura). Depois, uma empresa especializada 
realizará testes microbiológicos e sensoriais nas cervejas. 
cada cervejaria deve ter pelo menos 60% de seus rótulos 
alcançando uma escala mínima de sete pontos para receber 
a certificação.

tRadiçãO dO SécuLO xix
A tradição cervejeira em Nova Lima é antiga, 
data do século XIX, com a chegada do italiano 
Fioravante Eugênio Armani que, para satisfazer 
o gosto dos ingleses que vieram para a cidade 
trabalhar com a exploração do ouro, criou a 
Gabels – a primeira cerveja puro-malte mineira. 
Ela era conhecida como cerveja-barbante, pois, 
naquele tempo, não se utilizavam tampinhas para 
fechar as garrafas, e sim, rolhas que precisavam 
ser amarradas com barbante e a ajuda de um 
garfo (Gabel em alemão). A possível ruína da 
cervejaria encontra-se em Honório Bicalho

Vittório torchetti, 
designer e vencedor do concurso do selo alusivo
ao Polo da Cerveja Artesanal

Atestado de qualidade, produto 
homologado com procedência

estrela

coroa

Leão

cevada, água e trigo

o ouro da nossa terra 
majestosa

Símbolo maior da nossa cidade: 
Villa Nova - Leão Do Bonfim

matéria prima para fabricação

Enxerguei no concurso do selo uma oportunidade de 
mostrar meu trabalho na cidade em que nasci e fui 
criado. Atuo há 33 anos com design, já recebi mais de 30 
prêmios nacionais e internacionais, mas ser premiado na 
minha terra natal tem um sabor diferente, mais gostoso. 
Principalmente por se tratar de um projeto tão bacana 
como esse de transformar Nova Lima num Polo de Cerveja 
Artesanal reconhecido

Referência na produção de cervejas 
artesanais, Nova Lima se desponta no cenário 
nacional. Com 13 microcervejarias, 11 Home 
Brews (cervejeiros caseiros) e a produção 
mensal acima de 390 mil litros por mês da 
bebida, a cidade tem colecionado prêmios 
mundo afora conquistados pelas cervejarias 
aqui instaladas. Para experimentar toda essa 
gama de boas cervejas artesanais, a Prefeitura 
criou o Circuito Cervejeiro. Confira e aprecie!

cervejaria Brucke
alameda terra, 599 – ville de montagne

cervejaria capa Preta
rua Projetada, 185 – Jardim canadá

cervejaria clan
alameda universo, 1.425 – ville de montagne

cervejaria Koala San Brew
rua niágara, 339 – Jardim canadá 

cervejaria Krug Bier
rua alaska, 115 – Jardim canadá

cervejaria Küd
Rua Kenton, 36 – Jardim Canadá

cervejaria Lautbeer 
rua Kelsey, 96 – Jardim canadá

cervejaria Menk
Rua Massey, 108 – Jardim Canadá

cervejaria Norka
av. victoria, 137 – Jardim canadá

cervejaria São Sebastião 
Rua Cinco de Dezembro, 41-a, São Sebastião 
das Águas Claras

cervejaria Sátira
Rua Kennedy, 48 – Jardim Canadá

cervejaria Verace
av. canadá, 212 – Jardim canadá

cervejaria Vinil
Rua Kenon, 168 – Jardim Canadá

PReStigie O ciRcuitO 
ceRVeJeiRO de NOVa LiMa



POLíticaS PúBLicaS
Campanha 16 dias de ativismo contra a violência
à mulher e Semana da Igualdade Racial

Com o objetivo de chamar a atenção da população para esses 
temas, a Prefeitura de Nova Lima realiza a campanha “16 dias de 
ativismo pelo fim da violência contra a mulher”. A programação 
conta com palestras, oficinas, blitz educativa, rodas de conversa 
e exames de testagem. Outra ação realizada é “Nova Lima celebra 
suas Áfricas”, para marcar a Semana da Consciência Negra. Confira 
no site: www.novalima.mg.gov.br

desde o início de 2016 vivendo na austrália, 
a vida do nova-limense Gabriel Henrique Santo 
fernandes, de 25 anos, mudou completamente 
quando decidiu viver fora. “me formei em Relações 
Internacionais em 2014 e queria ter uma experiência 
de morar por um longo prazo no exterior”, ressalta. 

Para Gabriel, que já tinha se aventurado em 
cursos de um mês na Inglaterra e na Itália, o trabalho 
foi mais um incentivo para mudar de vez. “trabalho 
aqui numa agência de intercâmbio e viagens em que 
eu já atuava no Brasil. Dou suporte aos estudantes 
que viajam ao destino. morar no exterior te faz crescer 
pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. 
Viver culturas e conhecer pessoas diferentes, nos 
ajuda a entender melhor o mundo. E uma vez que 
isso acontece, nós nos tornamos pessoas melhores”.

Por mais que ame a experiência de morar fora, 
o nova-limense do Bairro Rosário sente saudades 
da terrinha. “Vivi minha vida inteira em Nova Lima. 
tenho muitas pessoas queridas aí e o que mais me 
faz sentir falta da cidade é minha família e meus 
amigos. Depois de um ano e meio, visitei a cidade e  
minha primeira vontade foi comer comida de fogão 
de lenha e todos aqueles salgadinhos”. 

Para quem mora em Nova Lima, Gabriel deixa 
um recado carinhoso e uma lição que só a saudade 
pode ensinar. “Quando a gente mora fora, a gente 
está sempre tentando. Algumas vezes vencemos, 
outras não; mas o melhor disso tudo é que a gente 
sempre é capaz de recomeçar, tentar de novo e se 
reconstruir, e é isso que traz crescimento. Quem tiver 
a oportunidade de tentar, tem de ir, sem medo; pois 
sempre que precisarmos, teremos Nova Lima de 
braços abertos para nos acolher de volta”, finaliza. 

o jornal A Cidade conta com a participação especial de 
pessoas que nasceram em Nova Lima, mas não moram 
mais na terrinha. Conhece alguém para nos indicar? 
Envie email para: imprensa@pnl.mg.gov.br. Participe 
e nos ajude a matar a saudades dos nova-limenses que 
estão pelo mundo.

um giro pela cidade

“nos tornamos pessoas melhores 
para o mundo”
Gabriel Fernandes é o nosso entrevistado
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