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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Programação para o Dia 
Internacional da Mulher 
convida a população para 
debater temas importantes 
e se engajar na luta pela 
igualdade de direitos
Págs. 10 e 11

Daniela Fernanda Rocha, moradora do Bairro Matadouro

Confira as vagas disponibilizadas 
no Banco de Talentos 

Nova Lima recebe Fórum 
Metropolitano da Juventude  

Cervejas nova-limenses podem 
fazer sucesso em Portugal 
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Turismo

ParticiPe do WoRkShop do 
GaStronomia da imiGração

SobRE o DIA 
IntERnACIonAl
DA MulhER

A Prefeitura realizará o Workshop do projeto Gastronomia da Imigração no 
dia 17 de março, às 9h, na sala multiuso do teatro municipal. o objetivo do 
encontro é reunir historiadores e familiares dos imigrantes que vieram para 
a cidade para uma conversa sobre as influências estrangeiras na formação 
da culinária local e as receitas que até hoje fazem parte das mesas nova-
limenses.

Para participar, os interessados devem procurar o Departamento de Turismo, 
localizado na Praça dr. antonino fonseca Júnior, nº 8, centro. as inscrições 
também podem ser feitas pelo telefone: (31) 3581-8423.

Além de despertar a necessidade da preservação do patrimônio cultural de 
Nova Lima, o Gastronomia da Imigração difunde a tradição da cidade ao 
atrair o olhar de moradores, visitantes e turistas.

Iniciamos no dia 7 de março uma programação 
especial para o Dia Internacional da Mulher (08/03). 
Diferente de épocas passadas, em que eram entregues 
flores e outros presentes; entendemos que hoje essa 
data tem um significado mais próximo do propósito 
com a qual foi criada: lutar por uma sociedade em 
que a mulher tenha igualdade de direitos e contra a 
violência sofrida diariamente pelas mesmas. Nossa 
programação foi pensada em levar palestras, ações e 
projetos de empoderamento, de empreendedorismo e 
de cultura para essas que tanto têm importância em 
nossa cidade.

De acordo com o Diagnóstico de Violência Doméstica e 
Familiar, realizado pela Secretaria de Segurança Pública 
de Minas Gerais, em 2016, 145.497 mulheres foram 
vítimas de violência doméstica e familiar no estado. 
Já no primeiro semestre do ano passado, 71.772 casos 
foram registrados.

Em Nova Lima, somente no ano de 2017, o Centro 
de Referência da Mulher realizou 683 intervenções, 
que compreendem acolhimento; atendimentos 
psicológicos, sociais e jurídicos; abrigamentos em 
caso de risco iminente de morte e encaminhamentos 
para delegacias da Mulher, Fórum, Ministério Público, 
Defensoria Pública, serviços de saúde, assistência 
social, habitação, dentre outros serviços que formam a 
rede de enfrentamento à violência.

Desse total, 96,1% das mulheres atendidas relataram 
sofrer violência psicológica, 71% violência física, 
55,48% ameaça de morte e/ou à integridade física.

Esses dados nos mostram o quanto precisamos avançar 
para por fim à violência contra a mulher e garantir 
que as mesmas tenham voz e vez na sociedade, com 
direitos e com o respeito que merecem. 

É por isso que o empoderamento feminino domina a 
temática dos eventos que vamos fazer, assim como a 
participação da mulher contemporânea em áreas como 
empreendedorismo, inovação e tecnologia.

“A mulher pode ser quem ela quiser”. É com essa 
certeza que nosso governo continuará trabalhando 
para reduzir a desigualdade, combater a violência 
contra a mulher e fortalecer as políticas públicas para 
essas fortes guerreiras da nossa cidade.

Vitor Penido

pRECISAMoS AVAnçAR pARA poR FIM 
à VIolênCIA ContRA A MulhER E 

GARAntIR quE AS MESMAS tEnhAM 
Voz E VEz nA SoCIEDADE, CoM DIREItoS 

E CoM o RESpEIto quE MERECEM

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!

Atividade será realizada no dia 17 de março,
na sala multiuso do Teatro Municipal
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Nova Lima contou com forte influência dos imigrantes em sua formação
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obras

obras / Noroeste

O Governo Municipal realiza serviços essenciais para melhorar as 
condições de trânsito e acesso ao balneário Água limpa, na região 
noroeste. uma equipe da Prefeitura trabalha no patrolamento de 
ruas e avenidas no bairro.

O nivelamento e a manutenção das vias se fazem necessários, 
sobretudo após os períodos de chuva. nos pontos mais críticos, são 

depositados minérios para corrigir as imperfeições, garantindo 
mais segurança para motoristas e pedestres.

Segundo cronograma estabelecido pela Prefeitura, a expectativa 
é de que os serviços, que foram iniciados em fevereiro, tenham 
mais dois meses de duração devido ao tamanho das vias e à 
complexidade dos trabalhos.

limPeza em noVa lima aVança

ÁGua limPa recebe melhoriaS

Dez bairros receberão os serviços de capina em março

Prefeitura executa intervenções em ruas e avenidas do bairro

Areião do Matadouro é uma das localidades onde a limpeza é realizada

Há três semanas, equipe da Prefeitura trabalha no local

nilton da Cruz, 
Presidente da Associação de Moradores 
de Água Limpa

o transporte escolar deixou de ir 
ao fundo do bairro por causa da 
situação das vias. A melhoria das 
ruas e avenidas vai permitir que os 
estudantes voltem a pegá-lo mais 
perto de casa.

Os esforços do Governo Municipal para 
deixar a cidade mais limpa e melhor cuidada 
não param. além da região central de nova 
Lima, diversos bairros receberam o serviço 
de capina no mês passado: Rosário, Olaria, 
Bonfim, Cascalho, Matadouro, Vila São Luís, 
bom Jardim e retiro. outra comunidade 
contemplada é a de Santa Rita, onde, há 
duas semanas, uma equipe trabalha na 
limpeza da Avenida Antônio de Paula Santos 
e adjacências.

as ações terão continuidade neste mês de 
março. de acordo com o planejamento, está 
prevista a limpeza nos seguintes locais: 
Mingu, Galo, Cariocas, Areião do Matadouro, 
matozinhos e fazenda do benito.

A região que abrange Cruzeiro, Monte 
Castelo, Vila Marise e Barra do Céu também 
será atendida.
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Saúde

cuidar da saúde também fora dos consultórios. É assim que 
várias unidades básicas de Saúde (ubSs) estão tratando os 
pacientes. nos grupos operativos, os participantes fazem 
trabalhos manuais, atividades de relaxamento, exercícios físicos; 
assistem a palestras. 

Tudo é acompanhado por equipes multidisciplinares, 
como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente 
social, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, 
nutricionistas, farmacêuticos e agentes comunitários de saúde.

Além da promoção da saúde, as atividades permitem que haja 
uma maior interação entre a comunidade e a UBS, bem como 
possibilitam mais agilidade nos cuidados com os pacientes. 
na ubS do bairro cruzeiro, por exemplo, os participantes fazem 
trabalhos manuais de acordo com um tema do momento ou 
datas comemorativas. dessa vez, o dia internacional da mulher 
serviu de inspiração para a confecção de flores em cartolina 
para enfeitar a ubS. 

Atividades contribuem para o bem-estar do paciente

ubSs trabalham PreVenção e Promoção da Saúde

Participe! Basta se informar nas uBSs ou por meio dos 
agentes comunitários sobre os grupos operativos. os 
horários variam de acordo com a disponibilidade de cada 
unidade.

Janaína Aparecida Rodrigues, 
Bairro Cruzeiro

Magno hoshino, médico da Família
e Comunidade, da uBS Cruzeiro

Há três semanas participo do grupo operativo. 
Sentia muita dor de cabeça, mas agora me sinto 
melhor. Aqui, também faço crochê e tricô; é um 
momento para conversar e descontrair com os 
colegas. Isso faz bem para a saúde.

Muitas vezes o paciente precisa conversar e fazer 
algo. No grupo, ele tem a possibilidade de melhorar 
a autoestima e se sentir valorizado pelo que faz. 
Isso permite uma mudança pessoal e social, pois a 
pessoa percebe que é acolhida ao interagir com os 
outros colegas. Ao promover a saúde do paciente 
nos grupos, pode-se evitar a fila no atendimento 
de urgência, pedidos de exames e de receitas de 
medicamentos, por exemplo.

GruPo oPeratiVo ubS cruzeiro: 
Trabalha a autoestima como forma de 
promoção, prevenção e mudança de hábito 
de vida para melhorar a saúde e o bem-
estar dos participantes. as atividades são 
acompanhadas pela equipe multidisciplinar: 
médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, 
assistente social, educador físico e agente 
comunitário de saúde.

atiVidade FíSica:
Segunda e quarta-feira, das 7h às 8h

trabalhoS manuaiS:
terça-feira, das 9h às 12h

nutrição:
Uma vez ao mês
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Desenvolvimento Econômico

O programa Comprar Bem, iniciado 
em abril do ano passado, tem o que 
comemorar. em 2017, a Prefeitura deixou 
no comércio local, por meio de compras 
públicas, r$ 10 milhões, o dobro do 
que foi comprado no comércio nova-
limense, em 2016.  Para ampliar ainda 
mais esses valores, é importante que o 
empresariado local participe mais dos 
processos licitatórios e faça os cursos 
oferecidos pela administração Pública. o 
principal objetivo do projeto é fortalecer o 
comércio local, por meio das compras que 
a Prefeitura realiza.

O Comprar Bem também oferece 

assistência para melhorar a 
competitividade das empresas locais: 
capacitações em licitação; assistência 
para sanar dúvidas sobre editais;  envio de 
editais para os potenciais fornecedores do 
objeto da licitação e auxílio no preparo da 
documentação para participação nesses 
processos. os cursos são realizados, 
gratuitamente, na Sala do Empreendedor 
Ao se capacitarem, os empresários têm 
mais possibilidades de vencer licitações e 
vender para a Prefeitura. isso aumenta 
o dinheiro circulante no município, o 
comércio amplia os seus negócios e gerar 
mais emprego e renda para a população.

Ao participar de processos licitatórios, empresários aumentam as 
chances de venda para o setor público

PreFeitura inVeSte
no comércio local

É importante que as empresas atualizem as informações
(telefone e e-mail) na Secretaria de Fazenda ou na Sala
do Empreendedor (Rua Chalmers, nº 88, Centro) pelo e-mail 
saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br ou telefone 3541-3369.

Jorge Márcio pedrosa, 
proprietário de loja de materiais de construção

David Gurgel, 
diretor de Integração da Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Lima

tatiane Verônica Ribeiro, 
presidente da Associação Comercial e Empresarial 
de Nova Lima (ACE)

Eu fiz o curso para melhorar a minha capacidade 
de entendimento nos processos licitatórios e estou 
sempre de olho no Portal da Transparência para saber 
sobre os pregões e as licitação.
É importante para nós, empresários,  participar dos 
cursos, porque com conhecimentos, podemos competir 
mais.

Ao se capacitarem, os empresários têm mais 
possibilidades de vencer licitações e vender para a 
Prefeitura. Isso aumenta o dinheiro circulante no 
município; o comércio pode ampliar os seus negócios e 
gerar mais emprego e renda.

o Comprar Bem facilita a participação das empresas 
da cidade nos processos licitatórios. outro benefício 
são os cursos e treinamentos destinados à capacitação 
dos empreendedores. Esperamos que aumente a 
participação das empresas locais nos processos 
licitatórios municipais.

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 
7 de março. 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 

motoriSta Pcd – VaGa excluSiVa 
Para PeSSoa com deFiciência 
(cód. 464)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino médio completo, residir em 
Nova Lima, Carteira de Habilitação 
categoria, experiência mínima de um 
ano. benefício: vale-transporte, seguro 
de vida, assistência médica, transporte 
especial, vale refeição, assistência 
odontológica, cesta básica, uniforme. 
Horário de trabalho: a ser definido com 
a empresa contratante. Salário: r$ 
1.216,26.

ViGia (cód. 469)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino fundamental, residir em Nova 
Lima, possuir moto própria, Carteira de 
Habilitação categoria a; experiência de 6 
meses na carteira; disponibilidade dia e 
noite. local de trabalho: mina da vale. 
Benefícios: aluguel da moto, alimentação 
na empresa. Horário de trabalho: das 
7h às 19h, escala 12X36. Salário: r$ 
1.352,34.

marceneiro (cód. 454)
com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter ensino fundamental, residir em 
nova lima; saber leitura e interpretação 
de desenhos e projetos de móveis, 
ter habilidades com máquinas e 
ferramentas da profissão e em móveis 
de mdf; experiência mínima de um ano. 
benefícios: vale-transporte. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta- feira, das 
7h30 às 18h. Salário: r$ 1.611,00.

ajudante de marceneiro (cód. 
455)
com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter ensino fundamental, residir em 
nova lima; saber leitura e interpretação 
de desenhos e projetos de móveis, 
ter habilidades com máquinas e 
ferramentas da profissão e em móveis 
de mdf; experiência mínima de um ano. 
benefícios: vale-transporte. Horário: de 
segunda a sexta- feira, das 7h30 às 18h. 
Salário: r$ 1.071,00.

técnico em eletrônica
com idade acima de 18 anos. É necessário 
residir em nova lima, ter experiência 
mínima de 2 anos em componentes 
Smd. carteira de Habilitação categoria b 
(não é obrigatório). É preciso experiência 
em informática básica e manutenção 
em equipamentos médicos. benefícios: 
vale-transporte. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta- feira, das 8h às 18h. 
Salário:  r$ 1.500,00.
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Desenvolvimento Econômico

Que Portugal é a terra do azeite de oliva, de vinhos renomados e 
do tradicional bacalhau do Porto muita gente sabe. o que deve 
ser novidade para a maioria das pessoas é o interesse do país 
lusitano em destacar uma das riquezas nova-limenses: a cerveja 
artesanal.

A Prefeitura de Nova Lima articula, com o governo de Monsaraz, 
localizada no alentejo (região centro-sul de Portugal, próxima à 
fronteira com a espanha), um intercâmbio entre os dois países, 
com a realização de uma missão empresarial para mostrar as 
reais condições de negócio.

O objetivo é levar ao país ibérico a inovação, criatividade e 
alegria brasileiras para produzir, em solo europeu, uma cerveja 
artesanal com o gosto e a cara de nova lima. uma oportunidade 
de empreender e incrementar a relação entre portugueses e 
brasileiros.

Portugueses manifestam interesse em levar as cervejas artesanais da cidade para a Europa

miSSão emPreSarial:
noVa lima conectada ao mundo

Em correspondência enviada à Prefeitura, o governo de 
Monsaraz manifestou interesse em incentivar e oferecer o 
suporte necessário para a instalação de empreendimentos 
nova-limenses.  o mercado de cerveja artesanal em Portugal 
ainda é muito pequeno, correspondendo a apenas 2% do 
consumo de cerveja. Rica em solo e água, a região do Alentejo 
tem se mostrado um grande destino turístico do país e 
está localizada, por estrada, a uma hora e meia da capital 
portuguesa, Lisboa, e a duas horas de Sevilha, a quarta maior 
cidade da Espanha. Claudio Motta, empresário e advogado

Sempre acreditei em Portugal, que é um país 
de grandes oportunidades e hoje está em 
um patamar diferenciado. Portugal precisa 
dessa inovação e criatividade do empresariado 
brasileiro. E as empresas de Nova Lima têm 
esse perfil. Por isso, pretendo levá-las, com 
a participação da Prefeitura, que nos abriu a 
oportunidade de conversar com os empresários, 
para que eles vejam as reais oportunidades 
de negócio na Europa, que tem um mercado 
consumidor de mais de 500 milhões de 
habitantes.

Projeto de missão empresarial foi apresentado, no último dia 27, aos produtores de cerveja artesanal da cidade

Saiba mais
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Desenvolvimento Social

Ir até as comunidades, conversar com os moradores e identificar 
e oferecer os serviços públicos aos que mais precisam.

a Prefeitura iniciou no bairro Galo, no dia 24 de fevereiro, a 
Busca Ativa da Assistência Social, em que os profissionais da 
assistência identificam e cadastram famílias que ainda não são 
assistidas pela Prefeitura em diversos serviços como os benefícios 
eventuais, atendimento nos Centros de Referência de Assistência 

Social (cras), oficinas, cadastro único para os programas de 
transferência de renda como bolsa família e outros.  além de 
identificar indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade 
e risco social, a ação contribui para o conhecimento do dia a dia 
desses moradores com o objetivo de atuar de forma preventiva 
e priorizar o acesso das pessoas que mais precisam dos serviços 
de assistência social. 

buSca atiVa da aSSiStência Social noS bairroS 

A Busca Ativa possibilita que mais famílias possam ter acesso aos serviços da Assistência Social, 
como as oficinas do Cras

ConFIRA oS pRóxIMoS
bAIRRoS DA buSCA AtIVA

Dia 17/03
Cras Nordeste, no Residencial Padre 
João Marcelino

Dia 24/03
Cras Cruzeiro, na Chácara Bom 
Retiro

Dia 07/04
Cras Noroeste, na Regional Água 
Limpa
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SerViçoS oFertadoS noS craS

Serviço de Proteção e atendimento integral à família (Paif); Serviço de convivência 
e fortalecimentos de vínculos; oficinas com famílias; visitas domiciliares; ações 
comunitárias; palestras socioeducativas; eventos comunitários; cadastro Único; 
carteira do idoso; Programa bolsa família; Programa vida nova; orientação 
profissional; cursos Pronatec; benefícios eventuais*; encaminhamentos**.

· *benefícios eventuais: auxílio por natalidade, auxílio por morte (funeral), 
auxílio-alimentação (cesta básica e cesta de legumes), auxílio-documentação 
(2a via de certidões de nascimento, casamento e óbito, fotos 3x4, carteira de 
identidade e cPf), auxílio-transporte (Passe Social eventual) e auxílio-mudança 
(carreto).

· **encaminhamentos para: Rede Socioassistencial, Tarifa Social Cemig 
e copasa; telefone Social; “minha casa, minha vida”; id Jovem; cnH Social; 
isenção de taxas em concurso público; benefício de Prestação continuada (bPc) 
- Pessoa idosa e Pessoa com deficiência; creches e escolas para seleção de 
prioridades (municipal); iPtu Social; cursos de qualificação, vagas de emprego 
na área doméstica, Passe livre e outros.

Desenvolvimento Social

desde o dia 1º de março, o centro de referência de assistência 
Social (cras) do bairro cruzeiro oferece o serviço de cadastramento 
e renovação dos programas de transferência de renda Bolsa 
família, vida nova e cadastro Único.  
Com a novidade, agora, todos os Cras disponibilizam esse serviço 
que eram realizados de forma centralizada, o que dificultava o 

acesso dos moradores. além de oferecer mais comodidade aos 
beneficiários, com a territorialização, grandes deslocamentos 
serão evitados, além de diminuir a repetição das demandas.

A participação em programas sociais dos governos Federal ou 
Municipal depende inicialmente do cadastro nos Cras, devendo 
ainda atender a outros critérios, como a renda, por exemplo.

Cras Cruzeiro passa a oferecer cadastramento e atualização em programas de transferência de renda

SerViçoS aSSiStenciaiS maiS
PróximoS doS moradoreS

EnDEREço DoS CEntRoS DE 
REFERênCIA DE ASSIStênCIA 
SoCIAl (CRAS):

• Cras Cruzeiro: Rua Dr. Eduardo
  Aymorés Jones, 320, Cascalho
• Cras Centro: Rua Domingos
  Rodrigues,199, Centro
• Cras Noroeste: Rua Heston, 50,
  Jardim Canadá
• Cras Nordeste: Rua Cardoso,
  50, Honório Bicalho
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Juventude

ciente da necessidade de atenção à 
definição da trajetória de vida dos 
jovens nova-limenses, a Prefeitura 
firmou parceria, em fevereiro, com o 
Centro Universitário de Belo Horizonte 
(unibH). a partir deste mês, os alunos 
de escolas da cidade vão participar 
de grupos de conversação, oficinas e 
palestras dialogadas com 15 estudantes 
de psicologia, a maioria formada por 
residentes de nova lima.

A partir de um levantamento geral, 
sempre que houver necessidade, serão 
realizados atendimentos individuais. a 
rede municipal de saúde será acionada 
para complementar e oferecer o 
tratamento adequado a cada caso. Sob 
a perspectiva de valorização à vida 
e empoderamento social dos jovens, 
também haverá ações coletivas no 
poliesportivo do Bairro Cristais e, de 
maneira itinerante, nas comunidades.

O trabalho a ser desenvolvido no 
município estará sob a coordenação de 
professores e fará parte de um projeto 
de extensão do curso de psicologia do 
unibH. 

Prefeitura e uniBH firmam parceria para acompanhar jovens nova-limenses

emPoderamento Social e Valorização à Vida

14/03
8h30 às 12h

Câmara Municipal de Nova Lima
(Praça Bernardino de Lima, 229, Centro)

O Fórum visa fortalecer e ampliar as políticas públicas para a 
juventude nos municípios da região metropolitana, além de promover 
a troca de experiências de gestão e a construção conjunta de 
programas para a juventude.

Participe!

Prefeitura tem articulado com a rede intersetorial palestras, orientações e várias atividades para os jovens
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PuBLICAção DA PREFEITuRA DE NoVA LIMA 13

as comemorações da semana em homenagem às mulheres serão 
encerradas com a apresentação do espetáculo “valencianas”, uma 
parceria entre o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e 
a orquestra ouro Preto. a apresentação gratuita ocorrerá no domingo 
(11 /03), às 21 horas, no espaço de caminhada angloGold, na rua 
amélia magalhães Pessoa s/n, próximo à Praça da bíblia.

Uma grande estrutura será montada para receber cerca de três 
mil espectadores. o concerto é gratuito e conta com patrocínio da 
angloGold ashanti, por meio da lei federal de incentivo à cultura, do 
ministério da cultura do Governo federal, e o apoio da Prefeitura. a 
ação faz parte de um calendário de apresentações que acontecerão 
nos municípios de Nova Lima, Santa Bárbara, Caeté e Sabará, ao 
longo do ano.

Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo e Alceu Valença como 
solista nos vocais, “valencianas” apresenta um recorte na biografia 
musical do artista. as canções dele foram adaptadas para a música 
de concerto, sem descaracterizar a essência de sua obra e seu 
compromisso permanente com a cultura popular nordestina.

no concerto, estão versões orquestrais de canções como anunciação, 
Tropicana, Girassol, Coração Bobo, La Belle Du Jour, Sete Desejos, 
Junho, Porto da Saudade, acende a luz, Sino de ouro e ladeiras.

Educação / Regional Noroeste

Dia Internacional da Mulher

Prefeitura realiza investimento na Escola Maria Josefina Sales Wardi

Evento realizado pela AngloGold Ashanti  encerra a semana especial das mulheres

aPoio à educação eStadual

alceu Valença e orqueStra ouro Preto
aPreSentam eSPetÁculo “ValencianaS”

Turmas do 6º ano foram remanejadas para o imóvel da Rua ontário, 989, alugado pela Prefeitura

O Governo Municipal concluiu a devolução das 
turmas de 6º ano às escolas estaduais de nova 
lima. as últimas classes, que eram atendidas na 
Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha, no Jardim 
canadá, até o final de 2017, foram repassadas, 
neste ano, para a Escola Estadual Maria Josefina 
Sales Wardi, localizada no mesmo bairro.

Para viabilizar a ação, a Prefeitura alugou um 
imóvel na rua ontário, 989, situado bem próximo à 
unidade escolar. no total, 252 alunos são atendidos 
no local, já que o prédio da escola estadual não 
dispõe de espaço físico suficiente para receber a 
demanda. com a medida, o Governo municipal 
assegura vagas para todas as crianças do Jardim 
Canadá, já que o aumento da procura de vagas é 
frequente.

Essa é mais uma das parcerias que a Administração 
Municipal mantém com as escolas estaduais para a 
elevação da qualidade do ensino dos nova-limenses.
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RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

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       hora   Processamento

nº defesa              Placa       nº Processamento

GVR-9115                 556-80                29/11/2017             10:26                 8032227   
HAL-9071                 599-10                26/11/2017             21:00                 8032198   
HAO-0473                550-90                04/12/2017             12:59                 8032540   
HEW-6294                555-00                06/11/2017             11:01                 7941088   
HJQ-1004                  762-52                21/11/2017             19:37                 7989663   
HJX-8902                  555-00                04/12/2017             12:31                 8005576   
HKR-5905                 554-12                04/12/2017             15:41                 8050675   
PWQ-7392                573-80                28/11/2017             11:20                 7986665   
PZO-7002                 554-12                23/11/2017             16:36                 7985173 

2489502017000117   GZK5400                                 8105544  
2489502017000114   HFK5508                                 7485706  
2489502017000110   HMX5549             7474426  
2489502017000267   HNQ1669                                 7863505  
2489502017000118   HNS1310                                 8096037  
2489502017000116   PWA0689                                 7391473  
2489502017000097   PYD6956                                 7315871  

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                                                              
Período de devolução: 27/12/2017  a  09/01/2018 

importante frisar que as decisões proferidas pela Jari, sujeitam-se a in-
terposição 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 notifica-
ção 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.

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 1a 

Sessão ordinária, realizada em 03/01/2018, julgou os recursos abaixo 
especificados, proferindo as seguintes decisões:

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.

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 2a 
Sessão ordinária, realizada em 10/01/2018, 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 7a 
Sessão ordinária, realizada em 15/02/2018, 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 8a 
Sessão ordinária, realizada em 20/02/2018, 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 3a 
Sessão ordinária, realizada em 17/01/2018, 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 4a 
Sessão ordinária, realizada em 24/01/2018, 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 5a 
Sessão ordinária, realizada em 31/01/2018, 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 6a 
Sessão ordinária, realizada em 06/02/2018, julgou os recursos abaixo 
especificados, proferindo as seguintes decisões: 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201700181                           HJR0630

4895001201800001        HCT4909 

4895001201800002        HKT1379 

4895001201800014        JRH4107 

4895001201700170        OZX0717 

4895001201800003        HKT1379 

4895001201800004        HKT1379 

indeFerimento

indeFerimento

indeFerimento

deFerimento

deFerimento

indeFerimento

indeFerimento

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201800005         HKT1379 

4895001201800007        HMU3419 

indeFerimento

indeFerimento
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RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

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       hora   Processamento

Placa      infração       data       hora   Processamento

Placa      infração       data       hora   Processamento

Placa      infração       data       hora   Processamento

GUH-3821                572-00                02/12/2017             12:05                 8037267   
HFM-7252                545-21                29/11/2017             09:50                 8001167   
OQH-8100                548-70                26/11/2017            13:33                 8638762   
PXO-6847                 704-81                25/11/2017             22:40                 8023863   

EMF-6617                 554-14                18/12/2017             11:50                 8077753   
FAQ-4123                 554-12                08/01/2018             10:10                 8099861   
FSW-5560                 555-00                09/01/2018             10:58                 8730547   
GMX-9097                555-00                09/01/2018             11:04                 8106974   
GPU-0010                 554-13                02/12/2017             18:34                 8655671   
GPY-0001                 546-00                31/12/2017             08:44                 8114375   
GPY-2401                 555-00                24/12/2017             12:13                 8101032   
GRV-7609                 548-70                7/12/2017                20:05                 7993725   
GRW-2692                554-12                08/01/2018             14:20                 8070207   
GRX-6289                 554-12                14/12/2017             09:47                 7993687   
GSF-5708                  562-22                02/12/2017             13:24                 8001630   
GSO-3585                 550-90                21/12/2017             17:24                 8096448   
GUA-5519                 556-80                02/12/2017             12:00                 7989835   
GVA-4799                 703-01                16/12/2017             11:10                 8016740   
GVV-2245                 556-80                11/12/2017             17:51                 8072564   
GWV-1032                545-22                23/12/2017            19:45                 8053028   
GWV-1032                554-12                28/12/2017            15:50                 8052860   
GYR-4847                 555-00                11/12/2017             18:16                 8061035   
GZB-2562                 554-12                07/12/2017             13:00                 8012387   
HAB-5348                 538-00                16/12/2017             12:35                 8028453   
HAB-5348                 554-12                12/01/2018             11:31                 8070284   
HCA-3747                 555-00                12/12/2017            15:50                  8064199   
HCA-3747                 554-12                12/12/2017             09:30                 8048724   
HCO-3253                 555-00               17/12/2017             09:15                 8068746   
HCQ-7112                 556-80                20/12/2017            19:23                 8043419   
HEJ-7031                   556-80                09/12/2017             19:02                 8062650   
HGE-8818                 554-13                06/12/2017             13:12                 8008516   
HIK-5461                  555-00                13/12/2017             11:38                 8061996   
HLJ-5454                   554-12                15/12/2017            12:53                 8019379   
HLU-7656                 541-00                07/12/2017             19:19                 7987867   
HMI-8677                 550-90                18/12/2017             15:25                 8077938   
HMR-3351                554-12                06/12/2017             11:55                 8059434   
HNE-3439                 554-12                21/12/2017             09:15                 8026462   
HNV-5435                554-12                15/01/2018             13:30                 8121570   
HOG-5849                554-14                05/12/2017             10:52                 7990090
 JKJ-3710                    554-12                14/12/2017             10:05                8666943   
KLR-6763                  545-21                28/12/2017             12:19                 8090804   
NXZ-2216                 554-12                04/01/2018             09:26                 8046771   
OOC-8997                554-12                10/01/2018             09:30                 8107189   
OOX-1960                554-12                15/12/2017             09:55                 8666958   
OQE-0149                554-12                12/12/2017             09:33                 7993231
OWI-3690                 541-00                26/12/2017             13:05                 8717337   
OWU-8702               555-00                11/01/2018             11:44                 8074545  
OXF-0696                 554-12                11/01/2018             14:45                 8051477   
PUA-3308                 554-12                18/12/2017             11:11                 8034638   
PUD-0112                 554-14                18/12/2017             11:40                 8043041   
PUD-0112                 554-14                16/01/2018             10:05                 8080981   
PUJ-5433                   555-00                09/01/2018             10:54                 8099910   
PUT-9561                 554-12                14/12/2017             10:21                 8062370      

PVB-3175                  554-12                14/12/2017             11:05                 8078744   
PVF-1045                  554-12                28/12/2017             09:17                 8099372   
PVI-8093                   554-12                05/01/2018             10:10                 8098067   
PVN-5740                 762-51                24/12/2017             09:45                 8717164   
PVZ-3676                  554-12               10/01/2018             13:10                 8049059   
PWA-4332                554-12                26/12/2017             10:05                 8052546   
PWF-0073                555-00                21/12/2017             10:29                 8075147   
PWI-2113                  554-12                05/01/2018             10:28                 8098004   
PWY-7653                554-14                16/12/2017             14:07                 8065316   
PXM-6680                763-32                20/01/2018             20:20                 8741853   
PXO-7815                 545-26                04/12/2017             15:35                 8050679   
PXP-6856                  587-80                10/12/2017             16:39                 7988523   
PXY-4621                  545-21                13/12/2017             20:35                 8061994   
QNL-1520                 554-12                14/12/2017             13:45                 8666855   

GYZ-7344                 555-00                03/01/2018             18:01                 8074219   
GYZ-7344                 554-11                05/01/2018             18:00                 8074317   
GZB-3806                 554-12                18/12/2017             09:25                 8020436   
HCV-7425                 554-12                16/01/2018             09:25                 8128147   
HDT-8120                554-12                29/01/2018             09:40                 8751535   
HDT-8120                554-12                25/01/2018             10:19                 8751501   
HEN-0231                 587-80                19/01/2018             19:05                8138897   
HER-9898                 554-12                12/01/2018             11:39                 8070275   
HGA-9030                554-12                09/01/2018             14:25                 8730556   
HHA-5913                554-12                23/01/2018             11:56                 8115820   
HHB-7934                554-12                18/12/2017             09:10                 8048174   
HIU-7147                  554-12                23/01/2018             09:27                 8122861   
HIX-9508                  604-12                11/01/2018             11:28                 8070172   
HJP-7137                  555-00                23/01/2018             09:43                 8122840   
HJU-8125                  554-12                14/12/2017             11:14                 8078743   
HKR-1346                 555-00                23/01/2018             10:25                 8064960   
HKR-5083                 554-12                26/01/2018             10:35                 8118564   
HMI-2214                 555-00                11/01/2018             09:38                 8079281   
HMI-7510                 554-12                24/01/2018             10:30                 8748702  
HNX-6954                 761-73               12/12/2017             17:22                 8034329   
HOI-9299                  554-12                21/12/2017             09:20                 8026408   
JGH-3164                  556-80                12/12/2017             13:05                 8033868   
JNN-7546                  547-90                21/01/2018             16:30                 8067821   
LQV-3668                 554-12                23/01/2018             11:52                 8079464   
MQF-4225                554-12                23/01/2018             14:59                 8134792   
NQR-8810                554-12                18/12/2017             09:20                 8698611   
NXX-3921                 554-12                24/01/2018             10:03                 8135721   
NYG-7966                 555-00                17/01/2018             11:50                 8058335   
OQE-0149                554-12                23/01/2018             09:30                 8067572   
OQE-0149                 554-12                25/01/2018             10:30                 8070314   
OWH-0820               545-21                18/01/2018             22:55                 8751631  
OWN-2665               554-12                18/01/2018             13:15                 8128362   
OWX-8787               554-12                22/01/2018             11:00                 8116962   
OWY-8824               555-00                23/01/2018             09:42                 8092266   
OXH-1909                554-12                18/12/2017             09:10                 8022667   
OXK-5906                 554-12                23/01/2018             11:15                 8064973   
PUF-7292                  762-52                25/01/2018             14:25                 8098520   
PUK-1288                 554-12                11/01/2018             14:40                 8065916   
PVH-8309                 554-12                29/01/2018             10:35                 8070365   
PVW-0415                554-12                25/01/2018             10:50                 8137513  
PWS-2808                554-12                23/01/2018             11:50                 8079467   
PXC-6097                 546-00                23/01/2018             10:50                 8126205   
PXF-9835                  762-51                18/01/2018             22:10                 8137793   
PYB-6360                  550-90                17/01/2018             10:12                 8751641   
QNF-5950                 556-80                23/01/2018             10:03                 8748450   
QNO-1171                573-80                20/01/2018             08:55                 8138904

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                                                               
Período de devolução: 16/01/2018  a  22/01/2018 

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                                                               
Período de devolução: 19/01/2018  a  05/02/2018 

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                                                               
Período de devolução: 19/01/2018  a  05/02/2018 

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                                                               
Período de devolução: 30/01/2018  a  16/02/2018 
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RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

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, de-
volveu 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   Processamento

Placa      infração       data      Valor   Processamento

Placa      infração       data      Valor   Processamento

Placa      infração       data      Valor   Processamento

CKO-5450                 653-00                19/03/2017           195,23                8048181   
GPG-3992                 573-80                05/10/2017           293,47                7901428   
GVQ-6042                 555-00                05/10/2017           130,16                7885104   
HFN-2719                 736-62                10/10/2017           130,16                7866184   
HLN-1094                 554-11                19/07/2016           127,69                6958441   
JPJ-0085                     554-11                09/10/2017           195,23                7944556   

GPY-0550                653-00                 12/11/2017           195,23                8591526   
GYA-9533                548-70                 13/11/2017           195,23                7976633   
HBA-8605               556-80                  09/11/2017          195,23                 7989504   
HCI-5031                 554-12                 03/11/2017           195,23                7983578   
HFU-6219               554-11                  29/11/2017          195,23                 7965851   
HMR-3351              554-12                 19/10/2017           195,23                 7977421   
NYB-8228               545-22                  23/10/2017          195,23                 7920237   
OMH-1861              604-12                 05/11/2017           195,23                7981539   
OPE-2191                554-12                 01/11/2017           195,23                7983542  
PVE-5055                556-80                  23/10/2017          195,23                 7974174   
PYF-1699                548-70                  01/11/2017           195,23                7913053

GZB-3840                539-80                 16/10/2017           88,38                  8548631   
HBA-8324               556-80                  24/11/2017          195,23                 7994649   
HBJ-8688                 554-12                 29/11/2017           195,23                7977311   
HHP-0138               653-00                 23/11/2017           195,23                7974987   
HKO-3501               554-12                 29/11/2017           195,23                8036816   
HKO-3501               554-12                 30/11/2017           195,23                8036826   
HKO-3501               554-12                 30/11/2017           195,23                8036843   
HLQ-8265               556-80                 29/11/2017           195,23                8032219   
HNF-7511               554-14                 28/11/2017           195,23                8033940   
HNZ-3288               554-12                 28/11/2017           195,23                7976739   
KOU-1888               555-00                 06/11/2017           130,16                7926356   
OPJ-4062                 555-00                 01/12/2017           130,16                7989711   
OQE-0149               554-12                 27/11/2017           195,23                7965171DWR-8353                554-12                09/10/2017           195,23                7911727    

GZP-3570                 555-00                11/10/2017           130,16                8524102    
GZP-3570                 555-00                17/10/2017           130,16                8529429    
PUE-6398                  538-00               11/10/2017            130,16                7877087   
PYR-6625                  555-00               11/10/2017            130,16                7930501

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 27/12/2017  a  05/01/2018

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 22/01/2018  a  05/02/2018

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 30/01/2018  a  16/02/2018

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 12/01/2018  a  18/01/2018

Fazenda

Quem deseja empreender em negócios e precisa do Alvará 
de Licença e Funcionamento encontra facilidades na hora 
de tirar o documento. o decreto 7.785, em vigor desde 
final do ano passado, estabelece procedimentos para o 
licenciamento de atividades econômicas para qualquer 
empresa de natureza jurídica ou física. o pedido do alvará 
de Licença e Funcionamento pode ser feito via internet, no 
site da Prefeitura www.novalima.mg.gov.br, onde também 
está disponível um manual e documentos necessários para 
abertura de empresas.

Com o decreto, é possível fazer o pedido do Alvará via site, 
depois formalizá-lo presencialmente. o documento pode ser 
emitido no mesmo dia após o pedido para estabelecimentos 
de baixo risco; antes, o prazo era de 30 dias. Para 
estabelecimentos de alto risco, é preciso abrir processo nas 
secretarias de fazenda e meio ambiente; no prazo de 15 dias 
é emitido o parecer. além disso, o prazo de concessão para 
funcionamento foi estendido para cinco anos, anteriormente, 
o empreendedor tinha que revalidar o alvará todos os anos; 
a taxa de fiscalização deve ser quitada anualmente.

emiSSão de alVarÁ de Funcionamento maiS FÁcil

Fique ligado
eStabelecimentoS de baixo riSco – indica dispensa de requerimentos prévios ao 
licenciamento, como entrega de documentos e inspeções prévias. 
eStabelecimentoS de alto riSco – indica a obrigatoriedade de procedimentos prévios 
ao licenciamento, como apresentação de documentos e inspeções prévias.
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Meio Ambiente / Noroeste
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Com o propósito de fazer valer a política municipal de proteção, 
controle, recuperação, conservação ambiental, melhoria da 
qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, a Prefeitura 
tem realizado ações ostensivas de fiscalização. 

exemplo desse trabalho foi a fiscalização conjunta no bairro Água 
Limpa para coibir a ação de pessoas que atuam na apropriação e 
venda de recursos naturais, como o minério e, ainda, na invasão 
de propriedade particular para a extração mineral – atividades 

realizadas de maneira irregular. após constatar as infrações 
à legislação ambiental, foram estabelecidos os procedimentos 
administrativos de fiscalização para a aplicação de penalidades. 

as operações ocorreram após um longo esforço de reestruturação 
da fiscalização ambiental feita pela Prefeitura com o objetivo 
de proteger o meio ambiente e resguardar o desenvolvimento 
sustentável. 

tiveram início, no dia 22 de fevereiro, 
as reuniões do conselho municipal de 
desenvolvimento ambiental (codema), em 
2018. dentre as pautas discutidas foi tratada 
a necessidade de regulamentação do plantio 
de árvores em logradouros públicos. Para 
tanto, o conselho aprovou uma Deliberação 
Normativa que determina critérios para o 
plantio. além disso, o conselho discutiu sobre 
a deliberação para receber o Licenciamento 
ambiental do estado. 

todos os nova-limenses podem acompanhar 
e participar das reuniões do codema.  as 
reuniões ocorrem normalmente às segundas 
quintas-feiras do mês, na sala multiuso do 
teatro municipal. fique atento às próximas 
reuniões pelo site www.novalima.mg.gov.br 
e participe! 

FiScalização ambiental oStenSiVa
na reGião de ÁGua limPa 

ParticiPe daS reuniÕeS do conSelho municiPal
de deSenVolVimento ambiental

A fiscalização ambiental também realizou um trabalho 
ostensivo no período de carnaval com atendimento a toda 
região territorial de Nova Lima, com foco nas questões de 
perturbação do sossego público e ordenamento urbano. 

Como balanço dessa ação, foram recebidas mais de 80 
ocorrências que foram sanadas com um trabalho direto 
de orientação e educação ambiental.

O Codema é composto por representantes do poder público, da sociedade civil, das mineradoras 
e de empresas loteadoras ou incorporadoras. de acordo com o decreto 7.762, de 10 de novembro 
de 2017, o mandato é de dois anos. a população pode participar das reuniões de forma 
colaborativa na decisão de ações importantes para o desenvolvimento sustentável da cidade.
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o teatro municipal recebeu, nos dias 24 e 25 de fevereiro, quatro 
apresentações gratuitas do espetáculo musical “because”, 
construído a partir das canções dos beatles.

do repertório, foram selecionadas 18 músicas de diferentes 
fases do quarteto de liverpool. canções conhecidas como Hello 
Goodbye, Strawberry Fields e Hey Jude emocionaram o público. 

Quem foi ao teatro conferiu a trama contada através de bom 
som da banda Because e seu coral acompanhado de belas 
coreografias, cenários, iluminação e projeções. no palco, cerca 
de 60 artistas, entre bailarinos, coralistas e instrumentistas, 
movimentaram o cenário com a mistura de dança clássica, 
moderna e de rua. destaque também para os figurinos, que vão 
desde roupas de festa aos trajes usados na década de 1960.

Público conferiu, em quatro apresentações gratuitas, sucessos dos Beatles e, ainda, a climatização
do Teatro Municipal

LIVRO “EM busCA DA CIVILIzAçãO DO EquILíbRIO” sERá LANçADO NO DIA 14

eSPetÁculo becauSe Fecha ProGramação
do aniVerSÁrio de noVa lima

Cultura

A apresentação inaugurou a climatização do Teatro Municipal – uma demanda antiga da população

o Núcleo de Atividades Literárias apresenta na 
quarta-feira (14 de março), a partir das 19h, o 
primeiro livro da temporada 2018, “Em busca 
da Civilização do Equilíbrio”, do escritor Moacir 
Nunes de Sousa. Essa é a 11a obra lançada pelo 
núcleo desde sua abertura no primeiro semestre 
de 2017.
o livro abrange a “Civilização do Equilíbrio”, que 
tem por base os fundamentos de uma concepção 

universal e como pressupostos o cultivo de valores 
de uma moral laica, sem ser ateia e altamente 
elevada.
De acordo com o autor, a possibilidade de 
instituir a “Civilização do Equilíbrio” oferece uma 
oportunidade de mudança, por ser ela portadora 
de uma nova e poderosa mensagem para a 
humanidade aceitar os espetáculos como uma 
ociosa maneira de  viver.
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Cultura

a Galeria de arte municipal recebe a exposição “noturnos”, 
uma homenagem à renomada artista plástica nova-limense 
Sara Ávila, falecida em 2013. a abertura da exposição ocorreu 
na quinta-feira (22/02) e reuniu apreciadores do trabalho da 

artista, familiares, amigos e autoridades. a exposição, que tem 
a curadoria da artista e professora Claudia Renault, fica aberta 
ao público, até o dia 23 de março, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h.

Público tem até o dia 23 de março para visitar as obras da artista plástica na Galeria de Arte Municipal

PreStiGie a exPoSição “noturnoS”,
uma homenaGem à artiSta Sara ÁVila

Nascida em 31 de dezembro de 1932, Sara era filha 
do farmacêutico José Ávila de oliveira e da professora 
Ana Magalhães de oliveira. Reconhecida mundialmente 
pela maestria de suas obras, Sara Ávila integrou o 
Movimento Internacional Phases com sede em Paris. 
A nova-limense foi uma grande artista e protagonista 
da Escola Guignard, atuando como professora das 
disciplinas de Desenho e Criatividade, além de ter sido 
diretora dessa instituição de ensino. Sara atuou ainda 
como presidente do Conselho Estadual de Cultura do 
Estado de Minas Gerais e da Sociedade Amigas da 
Cultura, em Belo Horizonte.
Mesmo com grandes compromissos, muitos fora do 
país, a artista não deixou para trás suas raízes.
Ela dedicou grande parte do seu trabalho a Nova Lima 
e participou da criação do Atelier Livre de Artes e, 
também, foi diretora da Escola Casa Aristides.

Claudia Renault, 
artista plástica, professora e galerista

Geraldo Dirceu oliveira, 
viúvo da artista plástica Sara Ávila

A vida de Sara foi dedicada às artes e 
à cultura. Suas telas guardam sempre 
esse movimento, essa liberdade de 
formas em status nascendi, algo que 
prenuncia, mas ainda não se revela. 
Rastro delicado que persiste. o que 
dizer senão da grande sorte de ter 
convivido e aprendido com o olhar 
dessa grande artista?

Convivemos por 61 anos e digo que 
a Sara sempre foi uma pessoa muito 
concentrada e honesta. Ela adorava 
lecionar arte e transmitiu para os 
seus alunos tudo o que sabia. Formou 
uma grande geração de artistas. Fez 
tudo pela arte em Minas Gerais e por 
Nova Lima, terra dela.

Conheça um pouco da história
de Sara Ávila

“Noturnos” apresenta a última fase de pinturas de Sara Ávila. As pinturas 
pontuadas de luzes sobressaem no trabalho e celebram sua sobrevivência do 
espessamento do mundo.
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DOMINGO DELAS
SEDE

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA
SEMANA DA MULHER:

NOVALIMA.MG.GOV.BR
MULHER
SEM RÓTULOS

A GENTE PODE SER
QUEM A GENTE QUISER!

SEDE
·  Rua do Lazer

·  Aula de Dança com Prof. Renato  
   Ventura - vencedor do 
   Prêmio Bom Exemplo 2016
   da Rede Globo

·  Ofi cina de Hortaliças

·  Ofi cina de Recicláveis

·  Ofi cina de Produção de 
   Embalagens a parti r de   
   Recicláveis

·  Tenda da Saúde

·  Show da Banda Tambatajá  

·  Planti o de mudas
   (Barreira de Polícia Rodoviária - MG 030)   (Barreira de Polícia Rodoviária - MG 030)

das 10h às 14h
Praça Bernardino de Lima

11 de março

Geralda Edna Gouvêa Duarte (Dona Naná)
bairro Cabeceiras


