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Responsabilidade 
na gestão

Desde que assumimos a Gestão Municipal no 
final de 2016, temos trabalhado diuturnamente 
para recolocar Nova Lima em ordem e resgatar 
a cidade que durante tanto tempo foi referência 
em Minas Gerais e no Brasil. Passados 25 meses 
de gestão, vemos que cada esforço tem sido 
justificado e, embora muitas medidas austeras 
e impopulares fossem necessárias, só assim 
poderíamos reconstruir a cidade.

Hoje, ao contrário de centenas de municípios 
que enfrentam grave crise – muitos chegando, 
inclusive, a decretar situação de calamidade 
financeira devido à falta de repasses de recursos 
por parte do governo estadual nos últimos 
anos –, conseguimos honrar os compromissos, 
pagando em dia tanto o funcionalismo público 
quanto os fornecedores, bem como as despesas 
essenciais de saúde, educação, limpeza urbana 
e outras áreas.

Como a época de chuva em Minas 
Gerais se inicia em outubro e termina 
em abril, é importante que a população 
esteja sempre atenta e tome as devidas 
precauções. A Defesa Civil apresenta uma 
série de cuidados que devem ser tomados 
durante o período.

Em caso de emergências, 
desabamentos e ameaças iminentes, o 
cidadão pode entrar em contato com a 
Defesa Civil de Nova Lima pelos telefones 
199 ou (31) 3542-5610 e 98835-1929 
(24 horas).

A Polícia Civil também dá dicas 
importantes para que os condutores 
redobrem os cuidados nesse período. 
Verificar pneus, paletas e freios 
constantemente; não estacionar em 
regiões íngremes, nem próximo a árvores 
e postes; e permanecer dentro do carro 
durante as chuvas, pois o veículo oferece 
proteção contra raios.

DEFESA CIVILEDITORIAL

estação chuvosa 
exige pRecauções

Sabemos que se o governo estadual 
repassasse os cerca de R$ 31 milhões que deve 
ao município, certamente teríamos condições 
de fazer muito mais pelos nova-limenses. São 
recursos constitucionais, retidos indevidamente, 
já que pertencem a nossa cidade e fazem 
diferença na vida dos cidadãos, sobretudo dos 
que mais precisam dos serviços públicos – 
uma situação que não pode mais se arrastar e 
precisa ser resolvida.

Nesse contexto, fica evidente que nosso 
trabalho sério e transparente, de cuidado com o 
município, tem sido fundamental para manter 
equilibrada a saúde financeira da cidade. 
Mais que cuidar das receitas e despesas, nossa 
responsabilidade ao longo da gestão é cuidar 
das demandas do presente e preparar Nova 
Lima para o futuro.

vitor Penido, 
Prefeito 

Nossa respoNsabilidade 

é cuidar das demaNdas 

do preseNte e preparar 

Nova lima para o futuro

dá um like!

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 (31) 3542-5938 e 
3542-5980 ou e-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

participe ativamente 
da  reconstrução de 
Nova lima!

anteS daS chuvaS:
• não acumular lixo 

• limpar as calhas constantemente

• Sempre verificar se existem fissuras 
estruturais na residência

• não construir em encostas nem 
próximo aos córregos e rios sem as 
medidas de contenção necessárias

durante aS chuvaS:
• não se proteger embaixo de árvores, 
pois elas podem cair e atrair raios

• tirar aparelhos eletrônicos da 
tomada

• evitar locais abertos

• nunca tentar atravessar uma área 
inundada

• não ficar perto de redes elétricas 
durante a tempestade
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Médicos pediatras e clínicos, 
enfermeiros, fonoaudiólogos e 
terapeutas ocupacionais que atuam 
em puericultura na rede municipal 
de saúde e a equipe do Núcleo de 
Prevenção e Intervenção (Nupi) 
da Fundação de Atendimento 
Especializado de Nova Lima 
(Faenol) participaram, em outubro, 
da Capacitação para utilização 
do protocolo Preaut (Programme 
Recherche Évaluation Autisme, 
em francês), que tem como 
objetivo possibilitar a identificação 
de sinais de risco para autismo em 
bebês a partir de 4 meses de idade. 
As atividades tiveram 20 horas de 
duração e foram ministradas pela 
doutora Erika Parlato-Oliveira, 
coordenadora regional do Preaut 

Brasil e integrante do Comitê 
Científico do Preaut França.

A capacitação de 
profissionais da saúde para o 
uso deste instrumento favorece 
a identificação de bebês em 
risco, o encaminhamento para a 
intervenção em tempo e um futuro 
diferente para essas crianças.

Em 2019, um grupo de 
profissionais da Faenol também 
será capacitado para realizar a 
intervenção com os bebês que 
apresentarem algum tipo de 
risco. Até lá, foi estabelecida uma 
parceria com um grupo preparado 
para realizar as intervenções 
necessárias, em Belo Horizonte, 
e os bebês identificados serão 
atendidos.

SAÚDE

pesquisas apontam que intervenção no primeiro ano de vida melhora significativamente o prognóstico de bebês

pRoFissionais são capacitados paRa 
identiFicaR sinais de Risco paRa o autisMo

Intervenção no primeiro ano de vida pode evitar a evolução para 
perturbações psíquicas graves como o autismo

o protocolo Preaut é um 
instrumento validado que 
possibilita a identificação de 
sinais de risco psíquico em 
bebês a partir de 4 meses de 
idade. a pesquisa teve início 
em Estrasburgo, na França, 
em 1999, e buscava a avaliação 
de um conjunto coerente de 
instrumentos de determinação 
de perturbações precoces 
da comunicação que pode 
prever um distúrbio grave do 
desenvolvimento de tipo autístico. 
a partir de 2005, a pesquisa 
passou a desenvolver programas 
associados a outros países, como 
inglaterra, argentina e brasil.

o que é o 
Protocolo Preaut?

O curso foi muito pertinente com 
o trabalho que desenvolvemos de 
priorizar a prevenção, pois passou uma 
nova visão sobre possíveis sinais de 
autismo. Nossa intenção é que Nova 
Lima se torne um polo de referência no 
atendimento aos pacientes com esse 
tipo de demanda” 

Dra. Cláudia de paula Abreu neiva, 
pediatra das UBSs dos bairros Honório 
Bicalho e Nova Suíça
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A Prefeitura e a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG) realizaram, 
em outubro, o curso de Recuperação e 
Proteção de Nascentes, ministrado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
Senar. Servidores públicos e moradores da 
cidade participaram das atividades teóricas, 
no Centro Municipal de Educação Ambiental, 
e práticas, no Bairro Jardins de Petrópolis, 
com 24 horas de duração, divididas em três 
dias de treinamento.

Na oportunidade, foi trabalhado com 
os participantes o Método Caxambu, 
que protege a nascente, evitando o pisoteio 
de animais e o assoreamento por meio 
de carreamento de matérias do entorno, 
como solo e vegetação; e realiza a instalação 
de um equipamento que permite o 
tratamento da água do local, contribuindo 
para aumentar o fluxo de água.

A realização do curso vai ao encontro 
das ações do Governo Municipal de trabalhar 
pela proteção das nascentes da cidade, 
estimadas em mais de 800 em todo o 
território. Reuniões com as comunidades 
como as de Honório Bicalho e Santa Rita 
também são realizadas para incentivar a 
proteção dos recursos hídricos de Nova Lima.

A Prefeitura tem se empenhado 
para exercer o licenciamento 
ambiental de empreendimentos 
de até classe 4 em Nova Lima, até 
então feito pelo governo estadual. 
Para isso, servidores que atuam tanto 
na fiscalização ambiental quanto 
no licenciamento iniciaram o Curso 
de Gestão Ambiental Municipal – 
Módulo Introdutório – na Associação 
de Municípios Mineradores de Minas 
Gerais (Amig), oferecido pelo Instituto 
G4 e ministrado pelo analista 
ambiental da Supram, Leonardo 
Sorbliny Schuchter.

Para que o município possa 

exercer tal competência, é necessário 
possuir órgão ambiental capacitado, 
com técnicos devidamente 
habilitados e em número compatível 
com a demanda de licenciamento e 
fiscalização ambiental.

A medida permite que a 
Prefeitura faça uma gestão mais 
adequada do território nova-limense, 
com autonomia maior para dar 
mais celeridade aos processos de 
licenciamento, que ficam parados 
por anos no estado, e também para 
reduzir o desmatamento ilegal no 
município.

nova liMa tRabalha 
pela pRoteção das nascentes

cidade avança paRa teR MaioR 
autonoMia no licenciaMento aMbiental

de maneira fácil e prática, curso capacita moradores e servidores

capacitação técnica da equipe que atuará na análise de empreendimentos até classe 4 já foi iniciada

MEIO AMBIENTE

Indicativos apontam que existam mais de 
800 nascentes no município

Servidores capacitados no módulo introdutório 
do Curso de Gestão Ambiental Municipal

O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam 
regulamentou, por meio da deliberação normativa nº 213, 
de 22 de fevereiro de 2017, a competência municipal para o 
exercício do licenciamento ambiental.
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treinamento é voltado exclusivamente para agentes aprovados em exames psicológicos

objetivo da capacitação é aperfeiçoar os conhecimentos dos agentes que atuam em Nova lima

SEGURANÇA

guaRda Municipal se pRepaRa eM cuRso teóRico 
eM Manuseio e eMpRego de aRMa de Fogo

gMc passa poR cuRso 
de atualização de tRânsito

Em cumprimento à Lei Federal 
n° 13.022 – Estatuto Nacional das 
Guardas Municipais, bem como demais 
legislações relacionadas, os guardas 
civis municipais têm participado do 
Curso teórico em manuseio e emprego 
de arma de fogo, ministrado por 
professores e instrutores credenciados 
pela Polícia Federal.

Na primeira fase, foi realizada 
a avaliação psicológica dos agentes. 
Cerca de 80 profissionais aprovados 
foram divididos em três turmas e 
fizeram 80 horas-aulas, realizadas na 
Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito e Transportes Públicos e no 
Ginásio Municipal.

Para a aprovação no curso teórico, 

o guarda municipal deve alcançar o 
mínimo de 72% de acertos na prova. 
Dessa forma, os aprovados no curso 
teórico seguirão para a terceira etapa: 
o curso prático de tiro, cuja grade 
curricular exige de cada profissional 
cerca de 600 disparos. Ao final do 
curso prático em estande adequado, 
ainda a ser definido, será aplicada 

uma rigorosa avaliação prática.
É importante destacar que uma 

das principais temáticas do curso 
é a matéria de direitos humanos, 
cuja abordagem é a atuação dos 
agentes de segurança pautada no 
estrito cumprimento da lei.

Os guardas civis municipais também 
participam do Curso de Atualização 
de Trânsito, que atende à portaria de 
nº 9.417 do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). O treinamento tem 
duração de 200 horas-aula e é realizado 
pela autarquia Transcon, em Contagem, 
nos meses de outubro e novembro. Embora 
20 agentes componham a primeira turma 
inicialmente, os outros 73 também deverão 
passar por esse processo em 2019. 

A atualização e o treinamento 
dos guardas civis municipais são de 
grande importância para a orientação 
e fiscalização do trânsito, haja vista as 
constantes alterações nas legislações. 
Com a participação da GMC no curso 
de atualização, a Prefeitura busca 
contribuir para um trânsito mais seguro e 
humanizado em Nova Lima.

Ao final do curso, será aplicada uma rigorosa avaliação prática

Governo Municipal trabalha por mais segurança no trânsito local com 
curso para os agentes; simulações alertam população para cuidados

Nosso compromisso é atuar 
sempre respeitando os direitos 
humanos, transmitindo 
cidadania a partir de exemplos 
de conduta e comportamentos 
baseados em moderação e bom 
senso para com as pessoas”

Lúcio Flávio, 
Comandante da Guarda 
Civil Municipal

SIMULAÇÃO
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feminino, máster e das categorias de 
base sub-13, sub-15 e sub-17 – o que 
representa um investimento total de 
r$ 790 mil.

definidoS oS camPeõeS daS 
SérieS a2 e b

as outras duas séries do 

campeonato nova-limense de futebol 
Amador adulto conheceram seus 
campeões em outubro. na série a2, 
o Montanhês superou o Bola de Fogo 
e ficou com o título. as duas equipes, 
juntamente com Resplendor, Rosário, 
associação canadá e barra do céu, 
garantiram vaga na elite do futebol 

amador em 2019.
Já na série b, o nova Suíça passou 

pelo caixas e conquistou a taça – 
ambos os times disputarão a Série a2 
na próxima temporada, juntamente 
com Terra Dourada, Náutico, Cariocas, 
Canto do Rio, Esperança e Vila Rica, 
que também foram promovidos.

O Campeonato Nova-limense de 
Futebol Amador tem agitado a cidade 
e, neste final de semana, começa a 
definição de quem ficará com a taça 
da Série A1: Retiro, que passou pelo 
União na semifinal, e Morro Velho, 
que superou o Internacional, se 
enfrentam nos dias 11 (domingo) 
e 15 de novembro (quinta-feira), 
às 10h, no Estádio Municipal Castor 
Cifuentes. Por ter feito a melhor 
campanha na primeira fase, o Retiro 
joga por dois empates ou vitória e 
derrota pela mesma diferença de gols 
para ficar com o título.

Realizada pela Prefeitura e 
organizada pela Liga Municipal 
de Desportos, a competição reúne 
mais de 1.300 atletas de 44 times 
da cidade. Para resgatar a essência 
do futebol amador nova-limense, 
neste ano foi adotada a exigência de 
uma cota mínima de 20 jogadores 
nascidos ou moradores de Nova Lima 
de um total de 30 atletas por equipe, 
como critério para inscrição.

Além das competições adultas, 
a Administração Municipal também 
realiza em 2018 os campeonatos 

O Campeonato Nova-limense de 
Futsal 2018, considerado a principal 
competição esportiva da cidade, 
conheceu, em outubro, as equipes 
campeãs das categorias de base e 
feminino, com destaque para o POC, 
que conquistou quatro títulos. Unidos 
(com dois troféus), Tupi, Skina, 
Ferrulha e Mandrix completam a 
relação dos vencedores.

As disputas da competição 

seguem a todo vapor com as seguintes 
categorias: sub-17 (ouro e prata), 
sub-20 (ouro e prata), adulto (ouro, 
prata e bronze), máster e veteranos 
(para atletas com idade superior a 45 
anos). Todos os jogos são realizados 
no Ginásio do Olaria.

A competição conta com a 
participação de 5 mil atletas e 
contabiliza cerca de 550 atletas de 
diferentes idades.

Finais do Futebol aMadoR seRão 
disputadas eM 11 e 15 de noveMbRo

deFinidas equipes caMpeãs do Futsal 2018

retiro e morro velho decidem título da série a1 em dois jogos que serão  
realizados às 10h, no estádio municipal castor cifuentes

competição continua com as disputas de outras dez categorias

ESPORTE

Nova Suíça e Caxias decidiram o título da série B, 
com o time da regional nordeste levando a melhor

POC fez bonito e conquistou quatro 
títulos, além de um vice-campeonato

categoria
Sub-7
Sub-9

Sub-11 (prata)
Sub-11 (ouro)
Sub-13 (prata)
Sub-13 (ouro)
Sub-15 (prata)
Sub-15 (ouro)

feminino – Sub-15
Feminino – Adulto

camPeão
POC

Unidos
Unidos
POC
Tupi
POC
Skina
POC

Ferrulha
mandrix

vice-camPeão
Tupi
POC

oficial 10
Santo Agostinho

Talentos
Santo Agostinho

mandrix
Santo Agostinho

Deniz Vale
Ferrulha Tricolor
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Nova lima realiza a vi conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente 
e debate pautas para combater a exploração, respeitar diversidade e garantir proteção

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇÃO

Responsabilidade no tRabalho social

encontRo Reúne equipe do centRo 
psicopedagógico e FaMílias de usuáRios

A VI Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente foi 
realizada na última quinta-feira (08/11), 
no Salão Paroquial de Santa Efigênia. 
O encontro teve como objetivo mobilizar 
os integrantes do Sistema de Garantia 
de Direitos, crianças e adolescentes para 
a elaboração de propostas relacionadas 
ao tema “Proteção Integral, Diversidade e 
Enfrentamento das Violências”.

Autoridades, representantes de 
instituições, profissionais de diferentes 
áreas e comunidade discutiram temas 
como a garantia dos direitos e políticas 
públicas e de inclusão social; prevenção 
e enfrentamento da violência contra 
crianças e adolescentes; orçamento e 
financiamento das políticas; participação, 
comunicação social e protagonismo, 
além de espaços de gestão e controle social 
das políticas públicas para esse público.

O encontro é de fundamental 
importância, pois serve de preparação 
para as conferências estadual e nacional 
que serão realizadas no próximo ano.

Com objetivo de aproximar os pais do 
trabalho realizado pelo Centro Psicopegagógico 
(CPP), no dia 27 de outubro, ocorreu um 
encontro entre técnicos, pacientes e seus 
familiares no CPP Deputado Renato de Avelar 
Azeredo, localizado no Bairro Campo do Pires, 
e no CPP Anexo Ely Antônio Serretti, no Jardim 
Canadá. Os pais e alunos participaram de 
oficinas de psicologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional e assistência social com atividades 
lúdicas. 

Com 33 anos de existência completados no 
dia 30 de outubro, o Centro Psicopedagógico 
atende crianças e adolescentes, de 2 a 18 
anos, que apresentem transtornos psíquicos, 
mentais, fonoaudiológicos ou psicopedagógicos 
em seu processo de desenvolvimento. 

No local é prestado um serviço de interface 
entre educação e saúde, oferecendo a atenção 
adequada a esse público e aos familiares 
e agentes educativos envolvidos. No total, 
são atendidos 532 pacientes de escolas 
municipais, estaduais e particulares de 
Nova Lima, nas especialidades de psicologia, 
fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia 
ocupacional e psiquiatria. 

Autoridades, representantes de instituições, profissionais de 
diferentes áreas e comunidade participaram da conferência

A conferência é muito mais 
que um evento. É o momento 
de discutir, deliberar políticas 
públicas, garantir recursos 
financeiros e fortalecer a atuação 
do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do 
Conselho Tutelar”

O CPP para meus filhos foi uma 
das melhores coisas que aconteceu. 
Melhorou o desenvolvimento escolar 
e também no dia a dia. O Gabriel 
Matheus está a cada dia com mais 
disposição para aprender. 
A Anna Alice tem tido mais 
curiosidades e aprendendido novas 
brincadeiras. Eles estão com mais 
compromisso com os deveres. 
Eu só tenho a agradecer a todos 
os profissionais competentes”

Cássia Vieira de Melo, 
doutora em Ciências Sociais e em 
Políticas Públicas, Participação e 
Poder Local

Cláudio Roberto de Jesus Viana, 
pai de crianças atendidas no CPP

centros psicopedagógicos em nova lima:

• cPP deputado renato de avelar azeredo, situado na 
rua Poços de caldas, 285, campo do Pires 

• anexo cPP ely antônio Serretti, localizado na rua 
monte vista, 159, Jardim canadá
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Comerciantes, empresários e 
ambulantes reunidos em busca 
de um só objetivo: vender muito 
mais durante o período natalino. 
A Prefeitura lançou, no último 
dia 5, a campanha Natal do Bem, 
com o objetivo de estimular a 
população a fazer as compras de 
Natal em Nova Lima. A palestra 
ministrada por Cristiano Lopes, 
durante o lançamento, mostrou aos 
participantes maneiras criativas 
para atrair mais clientes nessa 
época do ano e aumentar as vendas. 
A expectativa é de que mais de 
100 lojas possam aderir à campanha.

Ao estimular as compras no 
comércio local, a Prefeitura espera 
aumentar a circulação do dinheiro 
dentro do município e fortalecer o 
setor.

O Natal do Bem, portanto, 
contribui para que o comerciante 
possa se preparar mais e alavancar 
suas vendas. Também foram 
ministradas oficinas de Atendimento 
ao cliente e de Merchandising.

Assim como ocorre em outras 
partes do mundo, Nova Lima também 
discute a Quarta Revolução Industrial, 
a chamada Revolução 4.0. Esse foi o 
tema do fórum “O futuro do trabalho e 
seus desafios”, realizado na Fundação 
Dom Cabral (FDC), no Alphaville 
Lagoa dos Ingleses, no último dia 24. 
Viabilizado pela parceria da Prefeitura 
com a FDC, Sebrae, Corplabs, Sias, 
Fiemg, Ministério do Trabalho e 
Tribunal Regional do Trabalho, 
o evento integra as ações do Governo 
Municipal de diálogo com lideranças 
dos setores público e privado, além da 
sociedade civil, para o planejamento 
tecnológico sustentável. 

O fórum tem como propósito 
repensar, gerenciar e passar 
informações sobre as mudanças e os 
impactos tecnológicos, bem como o 
avanço dessas inovações nas relações 
trabalhistas, nas empresas e no 

“natal do beM” pRopõe 
aqueceR o coMéRcio local

cidade discute Revolução 4.0

prefeitura mobiliza comerciantes e empresários para aderirem à campanha

em tempos de tecnologia digital, fórum reuniu lideranças de diversos 
setores para discutir o futuro do trabalho no município

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA 

Sempre participamos dos cursos e 
das palestras que a Prefeitura oferece 
para adquirir mais conhecimentos 
sobre como administrar melhor o 
negócio. Temos que ter um olhar 
empreendedor, pensar mais na frente 
e ser criativo para crescer mais e 
aumentar as vendas. Assim, posso 
expandir e vender mais. Essa palestra 
já me deu mais ideias. Vamos 
oferecer degustação, para atrair mais 
clientes”

O fórum é o caminho que temos 
para pensarmos no trabalho. 
É uma questão central a 
preocupação das famílias para a 
sobrevivência de todos. 
Essa transformação tecnológica é 
profunda. A questão mais estratégica 
hoje, do ponto de vista social e do 
poder público, é como se preparar 
e capacitar os trabalhadores da 
educação para a criação de novas 
oportunidades”

Gilberto Ramos e 
patrícia de Oliveira, 
marido e esposa, vendedores 
de churros

José Eduardo Chaves, 
desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho

Participe das próximas 
atividades da campanha 
Natal do Bem

• Giro de Mercado 
Dia 12/11, das 18h às 21h, 
no Senai (Praça expedicionário 
assunção, 168 • centro)

• Oficina Aumentando 
as vendas no natal  
Dia 19/11, das 18h 
às 21h, no Senai

Cristiano Lopes, que ministrou palestra no dia 
5 de novembro: “é preciso ter atitude e criatividade”

futuro do trabalhador.
Durante o evento, os participantes 

votaram, por meio de aplicativo, 
temas a serem discutidos nas próximas 
etapas em 2019. dentro dos eixos 
serão abordados o plano de inovação 
aplicado para o desenvolvimento 

humano e socioeconômico; 
a ampliação do diálogo sobre os riscos 
de exclusão de pessoas à margem da 
evolução tecnológica; necessidade 
das transformações educacionais 
frente à revolução 4.0 e educação 
empreendedora e inovadora.
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• Divisão de Rendas 
imobiliárias / regional nordeste

telefone: (31) 3541-4374
e-mail: ipturegionalnordeste@pnl.mg.gov.br

Rua Natalício de Jesus Carsalade, 
358 – Honório bicalho

 

• Divisão de Rendas 
mobiliárias / regional noroeste

telefones: (31) 3581-3057, 3542-4501 e 3541-
3987

e-mail: issqnregional@pnl.mg.gov.br
rua Kenon, 95 – Jardim canadá

 

• Divisão de Rendas 
imobiliárias / regional noroeste

telefones: (31) 3581-1982, 3581-8523 
e 3581-1982

e-mails: ipturegional@pnl.mg.gov.br 
e cadastroregional@pnl.mg.gov.br
rua Kenon, 95 – Jardim canadá

apesar dos atrasos no repasse de cerca de r$ 31 milhões por parte do governo estadual, 
prefeitura cumpre os pagamentos em dia e mantém a qualidade na prestação de serviços

Repasse de ICMS (de 25/09 a 23/10/18)
Educação (Fundeb), ICMS e IPVA retidos 
para educação
Educação (Fundeb), juros e correção de 2017
Saúde (Cosemd)
Assistência Social
ICMS (juros e correções de atrasos de 2017)
tOtAL 

R$ 7.152.114,43
R$ 8.755.546,99 

R$ 778.731,90
R$ 10.533.844,54
R$ 182.732,00

R$ 3.549.372,08
R$ 30.952.341,96

RESApASSES EStADUAIS A RECEBER

FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO

seRiedade e tRanspaRência 
gaRanteM equilíbRio FinanceiRo

Servidores com salários atrasados, 
fornecedores sem pagamentos, escolas 
sucateadas, falta de remédios nas 
farmácias e obras paralisadas. Essa era 
a realidade de Nova Lima há cerca de 
dois anos e ainda é a de centenas de 
municípios mineiros.

Em 2016, a Prefeitura foi 
encontrada com um passivo de 
aproximadamente R$ 40 milhões 
em ações trabalhistas já julgadas à 
época e outros R$ 60 milhões em 
dívidas trabalhistas estimados pelo  
Sindicato dos Servidores Públicos de 
Nova Lima (Sindserp), mais de R$ 
71 milhões de “dívida fundada” a ser 
paga em longo prazo e um débito 
renegociado com o INSS em torno de 
R$ 52 milhões – sem falar nos dois 
períodos de férias vencidas de 1.840 
funcionários a serem pagos, aluguéis 
exorbitantes e até sem uso, mais de 10 
mil procedimentos parados na saúde, 
no patrimônio cultural abandonado, na 
frota de veículos sucateada e merenda 
escolar aquém da qualidade necessária.

Hoje, no entanto, o trabalho do 
Governo Municipal de recolocar as 
contas públicas em ordem – realizado 
ao longo desses 25 meses de gestão 
– comprova a diferença.  Nova Lima 
mantém uma saúde financeira 
equilibrada e honra os pagamentos em 
dia, ao contrário de grande parte dos 
municípios mineiros, que enfrentam 
um cenário de absoluto caos diante da 
falta de repasses de recursos por parte 

do governo estadual nos últimos anos.
Apenas com Nova Lima, a dívida do 

estado já soma cerca de R$ 31 milhões, 
em levantamento fechado no dia 
31 de outubro. De acordo com o 
levantamento da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), são R$ 9,7 bilhões 
de recursos provenientes ICMS, IPVA 
e Fundeb, dentre outros, que estão 
retidos indevidamente, uma vez que 
são constitucionais e não pertencem ao 
governo estadual, portanto, deveriam 
ser depositados nas contas das 
prefeituras.

Calamidade financeira 
atinge outras cidades

A crise financeira vivida pelos 
municípios mineiros, em decorrência 
desse confisco de recursos pelo 
governo estadual, levou a AMM a 
buscar socorro, no último dia 6, 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais (TJMG), em Belo 
Horizonte, de modo a tentar evitar a 
continuidade dessa situação.

Com a falta de recursos para 
pagar o funcionalismo público, bem 
como para custear despesas essenciais 
da saúde, educação e até mesmo a 
manutenção mínima, muitas cidades 
estão com a prestação de serviços 
comprometida. Algumas de porte 
parecido com Nova Lima, inclusive, 
já decretaram situação de calamidade 
financeira, como Barbacena, Muriaé, 
Ouro Preto, Três Corações e Viçosa.

Prefeitura realizou diversas medidas nos últimos anos 
para recolocar as contas de Nova Lima em ordem

Se o governo estadual repassasse o que 
nos deve, certamente teríamos condições 
de fazer muito mais por Nova Lima. 
Os esforços que realizamos desde o início 
do governo nos coloca numa situação 
que nos permite honrar os compromissos 
em dia e manter importantes políticas 
públicas. Mas é preciso ficarmos atentos, 
já que os recursos vão acabando e não 
será possível segurarmos esse ritmo 
de endividamento do estado para os 
próximos meses”

Vitor penido,
prefeito

esforços colocam nova lima 
em situação diferente

Enquanto diversas cidades passam 
enormes dificuldades neste momento, 
Nova Lima ainda pode respirar aliviada 
graças aos inúmeros esforços realizados 
pela Prefeitura nesses últimos dois 
anos. a reforma administrativa trouxe 
alívio financeiro importante; a conquista 

da nova alíquota da Compensação 
financeira pela exploração de recursos 
minerais (cfem) garantiu mais recursos 
para o município; a revisão dos 
contratos de aluguéis possibilitou uma 
economia anual de R$ 2 milhões e a 
nova licitação de cooperativa de veículos 
e a terceirização da frota de veículos são 
menos onerosos aos cofres públicos.

a Prefeitura maiS Perto de você!
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importante frisar que as decisões proferidas pela Jari, sujeitam-se a interposição 
de recursos administrativos ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- cetran/mG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do 
presente edital no jornal de circulação de notícias do Município de Nova Lima, 
cujo recurso deverá ser protocolizado junto à Secretaria da JARI, situada na Rua 
antônio Jardim, 455, bairro centro - nova lima, juntamente com as razões do 
recurso, cópia da notificação de imposição da penalidade, cópia do crlv, cópia do 
documento de identificação contendo assinatura e da procuração (quando for o 
caso), sendo que caso o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica, deverá ser 
apresentado cópia do documento que comprove a representação (contrato social-
Última alteração).

SECRETáRIA: REGINA CÉLIA MARTINS GONÇALVES 
VISTO: MILTON MODESTO PINTO
PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇõES - NOVA LIMA.

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 33a Sessão Ordinária, realizada 
em 17/08/2018, 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 34a Sessão Ordinária, realizada 
em 24/08/2018, 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 35a  Sessão Ordinária, realizada 
em 31/08/2018, 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 36a Sessão Ordinária, realizada 
em 06/09/2018, 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 37a Sessão Ordinária, realizada 
em 14/09/2018, 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 38a Sessão Ordinária, realizada 
em 21/09/2018, 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  39a Sessão Ordinária, realizada 
em 28/09/2018, 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 40a Sessão Ordinária, realizada 
em 05/10/2018, 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 41a Sessão Ordinária, realizada 
em 11/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

4895001201800051                                        GZM3110 
4895001201800050                                        LQN4914 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800113                                        OQE0149 
4895001201800119                                        OQE0149 
4895001201800120                                        OQE0149 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800067                                        HCG6503 
4895001201800066                                        HNX6679 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800068                                        PCT3057 
4895001201800069                                        PZJ3003 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800061                                        HGA9030 
4895001201800059                                        PXI6777 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800062                                        PWO8977 
4895001201800064                                        PXI6777 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800052                                        GZM3110 
4895001201800055                                        HAK3366 

Recurso Placa 
indeferimento

4895001201800056                                        NXX3921 
Recurso Placa 

deferimento

4895001201800060                                        HNX6954 
Recurso Placa 

deferimento

4895001201800054                                        HCQ9108 
Recurso Placa 

indeferimento

4895001201800065                                        PXI6777 
Recurso Placa 

indeferimento

edital de notificação da autuação da infração de trÂnSito

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Município 
de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 
281 e 282, do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do conselho 
estadual de trânsito - cetran-mG, considerando que a empresa brasileira de 
correios e telégrafos - ect, devolveu as notificações de autuação de infrações de 
trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, 
notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) 
dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, 
junto  ao  Órgão  executivo  municipal  -  SemSt / nova lima – mG, sito à rua 
antônio Jardim nº 455, bairro centro – nova lima e, ainda, para  indicação do  
condutor  infrator,  nos  termos  do artigo 257 do c.t.b. e resolução 619/16, do 
CONTRAN, como segue:
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DFY-9559                    538-00                   17/07/2018               09:30                  8469813   
EDQ-0099                    556-80                   22/06/2018               16:52                 8414887   
FNZ-0606                    554-11                   30/07/2018               14:41                  8491709   
FRB-0579                    554-13                   18/07/2018               11:05                  8469815   
GXW-5178                  555-00                   27/07/2018               14:42                  8484620   
GYC-9392                    554-14                   20/07/2018               10:50                  8485662   
HCL-3404                    554-14                   23/07/2018               09:59                  8492842   
HCO-2973                    554-11                   04/07/2018               15:50                  8478455   
HEH-7226                    736-61                   26/06/2018               11:56                  8405210  
HEH-7226                    556-80                   26/06/2018               11:54                  8405206   
HFI-8019                      573-80                   18/07/2018               09:10                  8469816   
HFL-7857                     554-11                   08/06/2018               16:30                  8428460   
HGJ-8574                     653-00                   28/06/2018               11:40                  8436651   
HHA-0930                    554-12                   23/07/2018               09:20                  9190012   
HHP-0287                    556-80                   29/07/2018               11:20                  8527921  
HNP-4352                    710-21                   21/06/2018               19:25                  8418950   
HNU-0772                   538-00                   09/07/2018               10:00                  8449068   
HNU-0772                    538-00                   10/07/2018               09:10                  8464632   
JPG-8445                      545-21                   10/07/2018               14:46                  8500177   
MBZ-9216                    556-80                   29/07/2018               11:17                  8465870   
OQR-9470                    556-80                   18/07/2018               10:48                  9189134   
OQX-3684                    763-31                   12/07/2018               19:05                  8490678   
PUB-2149                     554-11                   18/06/2018               13:00                  8400853   
PUM-6578                    550-90                   04/07/2018               14:00                  8445727   
PUY-7513                     538-00                   20/07/2018               09:20                  8516018   
PVQ-4630                     554-12                   17/07/2018               10:02                  9189120   
PVX-0608                     538-00                   25/07/2018               08:50                  8482263   
PVZ-3038                     556-80                   02/07/2018               16:20                  8445539   
PXS-8753                     554-12                   24/07/2018               10:15                  8516087   
PYB-566                       556-80                   20/07/2018               19:50                  8530914   
PYU-0976                    555-00                   18/07/2018               10:19                  8463081  

Placa              Infração                Data               Hora       Processamento

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 08/08/2018  a  21/08/2018                                           

AXQ-8714                   550-90                   10/08/2018               23:02                   8558343
DCZ-8818                   555-00                   09/08/2018               14:42                   8547355   
DJH-0259                    555-00                    02/09/2018               11:15                  8559338   
EMF-6617                   554-14                    03/09/2018               11:00                   8621075   
FRQ-3764                    555-00                   20/08/2018               09:16                   8575504   
GXJ-6872                     556-80                   01/09/2018               15:15                   8573193   
GXW-4524                   552-50                   03/08/2018               10:53                  8527984   
GYC-9392                    554-12                    23/08/2018               11:29                  8570464   
GYN-1981                   556-80                    03/08/2018               15:24                  8570121  
GZP-4363                    546-00                   17/08/2018               16:58                  8583934  
HBA-6115                    612-20                   11/08/2018               07:34                  8577668   
HBL-5282                    554-12                   17/08/2018               10:00                  8553113   
HBM-2883                   554-14                   31/08/2018               10:21                  8607873   
HDH-6836                   556-80                   13/08/2018               10:55                  8528415   
HFR-8011                   556-80                    05/09/2018               15:50                  8633736   
HFY-7151                   554-14                    06/09/2018                09:10                  8633697   
HGF-8147                   554-14                    14/08/2018               11:10                  8590961   
HIA-6747                    556-80                    21/08/2018               07:35                  8576021  
HIQ-4343                    556-80                    31/08/2018               15:15                  8607863  
HJB-0052                     554-11                    04/09/2018               16:55                  8583957   
HJJ-2496                      556-80                    29/08/2018               10:43                  8554673   
HKF-1824                   554-12                    20/08/2018               09:50                  8560757   
HKQ-1927                   545-21                   18/08/2018               23:00                  8575882  
HMY-2088                   573-80                   01/09/2018               22:30                  8570584   
HMY-2088                   653-00                    01/09/2018              22:15                  8570580   
HNO-5688                   554-12                   30/08/2018               14:00                  8574316   
HOA-9188                   545-21                   03/08/2018               13:25                  8517193  
JII-8548                         554-11                   01/09/2018               23:30                  8570568   
KLK-4246                     556-80                   21/08/2018               15:03                  8545990   
NDR-7234                   555-00                   02/09/2018               11:00                  8580850   
NZG-3971                    556-80                   28/08/2018              15:56                  8620241   
OLQ-7491                   554-12                   13/08/2018               09:25                  8600751   
OPJ-9343                     556-80                   16/08/2018               09:40                  8582091   
OQH-5297                   555-00                   22/08/2018               14:09                 8593877  
OQY-3840                   554-12                   29/08/2018               10:30                  9292736   
OVG-1570                   555-00                   20/08/2018               09:20                  9283018   
OXB-5665                   550-90                   04/08/2018               23:54                  8575222   

Placa              Infração                Data               Hora       Processamento

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 11/09/2018  a  25/09/2018                                           

HKJ-5237                     545-21                   23/08/2018               10:12                  8593896  
HNE-4672                    520-70                   26/07/2018               09:30                  8514330   
HNX-6597                    554-11                   20/07/2018               16:27                  8525143  
NXY-7056                    545-21                   20/08/2018               23:30                  8513181  
NXZ-7624                    762-51                   17/08/2018               10:41                  8560612  
NYE-0382                    555-00                   07/08/2018               10:11                  8547600  
OKQ-5311                    554-12                   09/08/2018               11:36                  8600410  
OLU-0410                    599-10                   18/08/2018               22:52                  9246286   
OOW-4196                  555-00                   10/07/2018               10:43                  8442679  
OPK-8596                    555-00                   03/08/2018               15:56                  8498120   
OQE-0149                    555-00                   23/07/2018               09:10                  8470609  
OQH-5582                   653-00                   11/08/2018               00:05                  8550928  
OWQ-8345                   565-70                   03/08/2018               18:10                  8575257   
OXA-7191                    554-12                   03/08/2018               10:59                  8570310  
PUC-5947                    554-12                   22/06/2018               10:20                  8465264  
PUC-8637                    723-40                   26/08/2018               20:00                  8594022   
PUD-0112                    550-90                   09/08/2018               14:35                  8550628   
PVX-0609                    554-12                   01/08/2018               14:36                  8505520  
PWA-9055                   554-12                   26/07/2018               10:58                  8568076  
PZR-1020                    554-14                   30/07/2018               10:20                  9222323
PZV-2404                    545-21                   13/08/2018               18:14                  8558484   
QOA-6686                   545-21                   26/07/2018               21:35                  8465626

EQV-3134                    555-00                   06/08/2018               14:25                  8528318   
FEP-3299                     555-00                   18/07/2018               10:20                  8469820   
GRR-8542                    653-00                   05/08/2018               14:19                  8547652   
GRR-8542                    653-00                   15/08/2018               14:00                  8551315   
GRR-8542                    653-00                   17/08/2018               13:37                  8553081  
GSF-5708                    554-13                   07/08/2018                09:40                  8544127   
GTL-0579                    573-80                   31/07/2018               19:02                  8499520
GXP-1523                    554-11                   03/08/2018               11:03                  8551598   
GZQ-8717                    545-22                   03/08/2018               10:46                  8560640   
HAS-8714                    573-80                   12/08/2018               01:20                  8533086   
HCL-0370                    555-00                   01/08/2018               15:32                  9229104  
HED-8618                    554-11                   28/07/2018               11:15                  8510855  
HEJ-8201                     556-80                   03/08/2018                10:08                  8570095  
HGI-9000                    556-80                   17/08/2018                16:15                  9265703   
HGI-9000                    555-00                   09/08/2018                15:04                  9263075  
HGJ-8574                    518-51                   12/07/2018                11:52                  8490675   
HGJ-8574                    653-00                   12/07/2018                11:50                  8490676  
HHQ-0354                  706-40                   15/08/2018                10:05                  8543081  
HHQ-0354                  596-70                   15/08/2018                10:05                  8543080   
HID-6855                    653-00                   26/08/2018                19:55                  8608913  
HIM-1803                    554-14                   07/08/2018               09:50                  8578366   
HJA-1740                    554-12                   01/08/2018                12:29                  9225382 
HJB-5211                    556-80                   27/07/2018                13:20                  8563741   
HJS-0380                     653-00                   15/08/2018               16:30                  9263569  

Placa              Infração                Data               Hora       Processamento

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 22/08/2018  a  10/09/2018                                           
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Já conhece o Portal do 
turiSmo de nova lima?

Acesse www.novalima.mg.gov.br/turismo e conheça as belezas da cidade. 
fique ligado na agenda e confira o melhor da gastronomia, das opções de lazer, 
dos serviços, pontos turísticos e muito mais dos atrativos nova-limenses

TURISMO

ciRcuito Religioso valoRiza conjunto 
aRquitetônico das igRejas da cidade

Com o objetivo de aumentar 
a visibilidade das igrejas e dos 
templos religiosos como atrativo 
turístico e fomentar a economia 
da cidade, a Prefeitura criou o 
Circuito Religioso que incentiva a 
visitação às igrejas históricas que 
trazem a religiosidade conservada 
em pinturas e esculturas. 

A iniciativa contempla as 
igrejas Nossa Senhora do Pilar, 
Nossa Senhora do Rosário, 
Nosso Senhor do Bonfim e 
Anglicana, além das capelas São 
Sebastião (Macacos) e Matozinhos.

Os locais podem ser visitados 
durante o city tour e apreciados 
pela beleza, conservação da arte 
e religiosidade como, por exemplo, 
as grandes obras de Aleijadinho, 
presentes na Matriz Nossa Senhora 
do Pilar, construída no século XVIII. 
Por meio do circuito, a Prefeitura 
realiza, ainda, um trabalho junto 
à comunidade, para que ela cuide 
e valorize ainda mais suas raízes. 

city tour estimula turismo e inclui visitação a esculturas famosas do mestre aleijadinho

Capela São Sebastião: Rua 
São Sebastião, s/nº • São S. 
das Águas claras (macacos)

igreja nossa Senhora do 
rosário: Praça do Rosário, 
s/nº • rosário

igreja anglicana: rua dr. 
cássio magnani, nº 505 
Olaria

igreja nosso Senhor do 
Bonfim: Rua Benedito 
valadares, nº 237 • bonfim

igreja nossa Senhora do 
Pilar: Praça Bernardino de 
lima, s/nº • centro

Santuário de Bom Jesus 
de matozinhos:
Honório bicalho 

DRO-7024                   561-42                   25/08/2018               23:40                  8561459   
GSG-5955                   762-51                   18/09/2018               10:05                  8670711  
GXW-1149                  556-80                   07/08/2018               10:43                  8532826   
GYN-8844                   573-80                   05/09/2018               10:48                  8591510   
HBA-4011                   545-21                   17/09/2018               16:18                  8659140   
HBS-6399                    555-00                   17/09/2018               08:38                  8600960   
HFE-0653                    554-14                   09/08/2018               11:00                  8581639   
HFI-6824                     705-61                   15/08/2018               11:50                  8561372   
HJI-9076                      736-62                    06/08/2018               11:15                  8525012  
HJJ-1205                      550-90                   10/08/2018               23:07                  8605685   
HMW-2697                 545-21                   28/08/2018               10:05                  8610861   
HMY-2088                   557-60                   09/09/2018               20:05                  8598785  

PVC-7190                    554-13                   10/08/2018               12:50                  9263132  
PVW-2069                   556-80                   10/08/2018               10:59                  8536274   
PWL-8896                   555-00                   31/08/2018                09:15                 8554836  
PWN-2145                   554-12                   22/08/2018               09:02                  8623619   
PWR-3690                   554-12                   21/08/2018               09:30                  9283282   
PWZ-6443                   545-21                   22/08/2018               13:45                  8584719  
PYN-6706                    545-26                   10/08/2018               22:59                  8528258  
QNZ-3854                   555-00                   09/08/2018               14:46                  8558316  

Placa              Infração                Data               Hora       Processamento

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 27/09/2018  a  09/10/2018                                           

ROnALDO CARDOSO ALVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG 

HNE-5453                    554-12                   18/09/2018               09:55                  8645725   
HNI-3783                     573-80                   15/09/2018               19:00                  8632210   
HNQ-8634                   554-12                   11/09/2018               08:45                  8619516   
HNQ-8634                   554-12                   12/09/2018               09:28                  8619576   
HNS-0858                   555-00                   09/08/2018                15:02                  8547544   
HPC-7591                   573-80                   14/09/2018                08:10                  8661963  
MTT-4433                   545-26                   30/08/2018               22:38                  8603957   
NYD-8244                   762-51                   22/08/2018               16:28                  8575813   
OQJ-4111                     550-90                   08/08/2018               12:55                  8597197   
OWS-4566                   554-11                   07/08/2018               11:31                  8524963   
OXG-4653                   555-00                   06/09/2018               10:20                  8641006   
PGE-9817                    648-30                   12/09/2018               16:00                  8642311  
PPF-0676                     604-12                   01/09/2018               08:20                  8551005   
PUU-2601                   545-22                   20/08/2018               15:16                  8602949  
PVF-1087                    555-00                   23/08/2018               10:40                  8610690   
PVH-2920                   723-40                   26/08/2018               20:00                  9266813   
PWG-3723                   556-80                   10/09/2018               14:54                  8632110   
PZM-8778                   554-11                   07/08/2018               17:36                  8544187   
PZX-3622                    545-21                   14/09/2018               15:05                  8601291   
QPE-1484                    653-00                   13/09/2018               19:50                  8608877  
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Neste mês, a Prefeitura realizou, em caráter de urgência, 
serviços de tapa-buracos nas seguintes localidades: 
avenida José bernardo de barros (região central), 
rua lauro magalhães Santeiro (altura dos bairros bom 
Jardim e cristais) e vila da Serra.

As ruas de São Sebastião das Águas Claras passam por 
manutenção, com serviços de patrolamento e colocação de 
fresa de asfalto para corrigir irregularidades. a prioridade dos 
serviços no momento é para as ruas em estado mais crítico, 
dentre elas as ruas São luís e Grota fria; estradas do retiro 
e do engenho e alamedas mar mineiro e mico estrela.

OBRAS 

A manutenção dos espaços públicos continua 
com os serviços de varrição, capina e plantio de 
mudas variadas em diversas regiões da cidade.  
A revitalização faz parte da campanha do governo 

em cuidar de Nova Lima. Ao longo deste mês, praças 
e canteiros centrais receberão o plantio de mudas 
de forração. Essas plantas dão o acabamento e 
colorido na altura do nível do solo.

A Prefeitura mantém o serviço de 
varrição e capina diariamente, com um 
cronograma que atende ruas, avenidas e 
espaços públicos. A programação para o 
mês de novembro contempla os seguintes 
bairros: Nossa Senhora de Fátima, Bela 
Fama, Alto do Gaia, Paulo Gaetani, Vila 
São Luiz, Cruzeiro, Vila Marise, Barra do 
Céu, Monte Castelo, Vale da Esperança, 
Quintas, Cariocas, Chácara dos Cristais, 
Cristais, Alvorada, região de Macacos e 
Jardim Canadá.

Já os serviços de limpeza e 
desobstrução de bueiros e sistemas de 
drenagem, importantes para a prevenção 
de alagamentos e enchentes, seguem nos 
bairros José de Almeida, Vila Nova Betânia, 
Ouro Velho, Vila Odete, Vila Industrial e 
Jardim Serrano. 

Manutenção, liMpeza e Revitalização 
de espaços públicos

Mais seRviços: seguRança paRa 
MotoRistas e pedestRes

Fo
to

:  
Jo

ão
 V

ic
to

r 
M

or
ae

s
Fo

to
:  

Jo
ão

 V
ic

to
r 

M
or

ae
s

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



10 de Novembro de 2018 • aNo 3 • Nº 43



15
10 de Novembro de 2018 • aNo 3 • Nº 43

CULTURA

pReFeituRa Repassa R$ 260 Mil eM subvenções

tRadição é Mantida eM encontRo de guaRdas 
de congado na pRaça do RosáRio

A difusão da cultura em Nova Lima 
ganha novo incentivo com o repasse 
de cerca de R$ 260 mil em subvenções 
feito pelo Governo Municipal para 
nove entidades, organizações não 
governamentais e três corporações 
musicais. A solenidade de entrega 
simbólica do recurso ocorreu no 
domingo (04/11), no Hall da Prefeitura.

As organizações sociais 
contempladas são: Associação Milan 
Galo, Coral do Jambreiro, Artes da 
Terra, Associação Cultural Cine Teatro 
Vagalume, Quik Companhia de Dança, 
Centro Recreação de Atendimento e 
Defesa da Criança e do Adolescente, 
Associação dos Corredores de Cavalhada 
de São José Operário de Honório Bicalho, 
Associação Cultural e Capoeira Belo 
Artes das Gerais.

Em fase final de tramitação para 
recebimento dos recursos estão a 
Corporação Musical União Operária, 
Corporação Musical Sagrado Coração 
de Jesus e a Sociedade Musical Santa 
Efigênia.

O tradicional Encontro de 
Guardas de Congado, na Praça do 
Rosário, atraiu dezenas de pessoas 
e reuniu várias guardas da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e 
do interior de Minas, no domingo, 
21 de outubro. Também conhecido 
como reinado de Nossa Senhora 
do Rosário, a festa tem um 
significado especial no município.

A população acompanhou 
de perto as duas guardas de 

Nova Lima em atividade, de 
Nossa Senhora do Rosário e de 
Nossa Senhora Aparecida, além 
de outras vindas, por exemplo, 
de Raposos e João Monlevade. 
O Congado mantém em seus 343 
anos de existência um importante 
exemplo da devoção da cultura 
negra. Os escravos vindos da 
África escolheram Nossa Senhora 
do Rosário para ser a intercessora 
deles junto a Deus.

medida contempla entidades que trabalham com a cultura em Nova lima

manifestações folclóricas expressam as culturas africanas, portuguesa, indígena, entre outras

Entidades participaram do edital de chamamento 
público em julho para a execução de serviços, 
programas e projetos voltados à cultura

Encontro de Guardas está presente em todas as regiões do Brasil, cada qual 
com suas peculiaridades, mas homogêneo na essência, na fé e no sagrado

Quero enaltecer a Prefeitura por 
essa iniciativa que oportuniza as 
entidades culturais do município, 
fortalece e aprimora nossos projetos 
por meio dessa subvenção. Esse 
recurso oxigena todas as entidades e 
nos motiva a seguir em frente para 
buscar realizações maiores. Ele chega 
para nos ajudar e realizar sonhos”

Geraldo Coelho,
presidente da Associação dos 
Corredores de Cavalhada de São José 
Operário de Honório Bicalho

Esse recurso é de 
fundamental importância. 
Temos trabalhado com muitas 
dificuldades em busca da 
autossustentabilidade da 
entidade, mas é um processo 
longo e árduo. Essa iniciativa 
da Prefeitura nos auxilia 
bastante”

Ícaro Eustáquio da Silva, 
presidente da Associação de 
Artesãos de Nova Lima Artes 
da Terra

O repasse dessa subvenção para a nossa 
corporação tem um grande significado, 
pois dependemos quase exclusivamente 
desse recurso, que não tínhamos há 
anos, para seguirmos com nossas ações. 
É muito importante para a gente ver 
a sensibilidade do governo municipal 
diante da situação das bandas. 
As bandas de música fazem parte da 
história e da arte de Nova Lima”

Adriana Malaquias de Farias, 
presidente da Corporação Musical 
União Operária
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E PARA A CIDADE. 
FAZ BEM PARA VOCÊ 

COMPRAR EM NOVA LIMA 

SAIBA MAIS EM 
NOVALIMA.MG.GOV.BR

É muito bom passar o Natal perto de quem a gente ama. Como também é ótimo 

comprar os presentes de Natal pertinho da gente. Valorize o comércio de Nova Lima. 

Aqui, você encontra de tudo, desde uma lembrancinha até um presentão. 

E todo mundo fica satisfeito: tanto quem compra quanto quem vende. 


