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EMPREGOS
EM ALTA

Prefeitura
realiza
solenidades de
formaturas na rede
municipal de ensino

Nova Lima alcança 1º lugar dentre as cidades
do Brasil com até 100 mil habitantes e 7º dentre
os 853 municípios de Minas Gerais
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Cidade adere a
organização internacional
em prol da sustentabilidade
Governo Municipal leva
cuidados especializados
de saúde em domicílio
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EDI TO RIA L

Cidade volta a ser destaque nos
cenários estadual e nacional
O final do ano trouxe um resultado que
nos enche de orgulho e expectativa para fazer um 2022 ainda melhor: Nova Lima ficou
em 1º lugar dentre as cidades do Brasil com
até 100 mil habitantes e em 7º dentre os 853
municípios de Minas Gerais na geração de
empregos formais – foram 5.375 postos de
trabalho criados no município, em 2021.
Outro dado chama a atenção: foram
abertas 2.417 novas empresas em Nova
Lima, resultado 13,85% melhor do que em
2020, que proporcionou cerca de R$ 9,5 milhões a mais em arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
– números que comprovam a importância
da política de atração de novos negócios e a
diversificação econômica do município.

O desempenho que apresentamos é resultado não apenas do início de uma retomada da economia no Brasil, mas, sobretudo, consequência dos investimentos que
realizamos ao longo do ano, haja vista a série
de políticas públicas voltadas para a empregabilidade, capacitação profissional e recuperação socioeconômica da cidade.
Com o Banco de Talentos, que conecta
pessoas em busca de oportunidades de trabalho e empresas que precisam contratar,
intermediamos quase 800 contratações. Já
com o programa Carreiras, recebemos mais
de 2.800 inscrições para orientações, qualificações e aprimoramento em diversas áreas, a fim de fazer frente ao desafio de competir no mercado de trabalho.

Sabemos que a pandemia da Covid-19
trouxe inúmeros impactos para a economia
de todo o país, inclusive da cidade. Contudo,
mesmo diante de tantos desafios, demonstramos que, sem medir esforços, nossa cidade pode oferecer, a cada dia, as condições
favoráveis para o crescimento das empresas, a atração de novos empreendimentos e
qualificação profissional dos nova-limenses.

O desempenho que apresentamos
é resultado não apenas do início de
uma retomada da economia no Brasil,
mas, sobretudo, consequência dos
investimentos que realizamos ao longo
do ano
Gestão Municipal

EDU CAÇ ÃO

Estudantes podem se inscrever até 14
de janeiro no processo seletivo simplificado
para atuação nas unidades de ensino municipal. Ao todo, são 171 vagas distribuídas da
seguinte forma: 149 para Pedagogia e 22 em
Educação Física (licenciatura), para provimento imediato e formação de cadastro reserva. A inscrição ocorrerá, exclusivamente,
por meio do formulário eletrônico disponível
em novalima.mg.gov.br.
Somente estudantes do 2º ao 7º período
podem participar da seleção. É indispensável anexar o histórico acadêmico parcial ou
documento similar expedido pela instituição
de ensino, constando a média global obtida
no último período cursado. Será aceita uma
única inscrição por candidato.
A expectativa é que os estudantes iniciem o estágio, a partir de fevereiro, no começo do ano letivo 2022.

Expediente
Prefeito Municipal:
João Marcelo Dieguez Pereira
Vice-Prefeito:
Diogo Jonata Ribeiro
Secretária de Comunicação:
Fabiana Ribeiro Lopes
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Prefeitura seleciona mais de 170
estagiários de Pedagogia e Educação Física
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EDU CAÇ ÃO

Governo Municipal realiza formaturas
de mais de 900 estudantes do 5º e 9º ano
Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura promove as formaturas dos
estudantes do 5º e 9º ano da rede municipal
de ensino. Os eventos simbólicos foram iniciados em 15 e 16 de dezembro e seguem nos
dias 17, 21 e 22 deste mês. As formaturas das
escolas localizadas na sede de Nova Lima
ocorrem no Teatro Municipal, enquanto as
solenidades das unidades situadas na região
noroeste acontecem no Poliesportivo Marcos Sant’Anna Martins, no Jardim Canadá.
Mais do que um encerramento de ano
letivo, a ocasião representa um esforço conjunto do Governo Municipal, servidores da
educação e responsáveis pelos estudantes,
que garantiu a retomada das aulas presenciais com segurança em 2021.
Durante as formaturas, os estudantes
destaques são premiados com medalhas e
os melhores alunos de toda rede municipal
recebem pela primeira vez o diploma Aluno Nota Dez, instituído pela Lei Municipal
2.843/2021. A legislação enaltece o empenho daqueles que tiveram as maiores médias globais em Língua Portuguesa e Matemática, no ano letivo, como um estímulo a
mais nos estudos.

Foto: Janaína Santos

Comunidade elege diretores escolares
A Prefeitura realizou, no último dia 12, a eleição dos novos diretores para atuação nas unidades da rede municipal de ensino. Pais, mães e
responsáveis por estudantes matriculados nas
escolas, servidores em atuação nesses espaços,
candidatos e estudantes maiores de 16 anos
puderam votar. No total, 21 servidores foram
eleitos e o resultado final será divulgado no dia
20 de dezembro, devido ao prazo de recursos.
O processo contou com a participação de
39 candidatos. Coube ao Poder Executivo indicar os diretores nas escolas que não tinham
participantes aptos a concorrem ao cargo, recorrendo à lista de aprovados na 2ª fase do processo.
É importante ressaltar que o mandato será
de três anos. A data da posse está marcada
para o dia 3 de janeiro de 2022.
“A eleição para diretor escolar é a
oportunidade de a comunidade
exercer a cidadania e escolher quem
é mais qualificado, garantindo
que a escola se torne um espaço
democrático. Faço questão de
participar porque dou muita
importância a essa iniciativa”
Karina Couto, mãe do estudante Caio,
matriculado na E.M. Cristiano Machado
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SAÚDE

Casos de ISTs disparam e ligam
sinal de alerta em Nova Lima

Homens representam a maioria
das notificações

Foto: Lívia Bastos

Há exatos 40 anos, surgia uma das epidemias mais duradouras da humanidade.
Em 1981, os cientistas identificaram a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids),
provocada pelo vírus HIV, após décadas de
mortes sem diagnóstico preciso. Apesar de
o tratamento ter evoluído ao longo dos anos
e as formas de prevenção estarem mais do
que esclarecidas, a doença ainda faz vítimas
pelo mundo.
Como uma forma de chamar atenção
anualmente para as informações úteis sobre a Aids, em 2017, foi instituído o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre
prevenção, a assistência e a proteção dos
direitos das pessoas infectadas com o HIV.
A campanha aborda ainda outras infecções
sexualmente transmissíveis, que, apesar de
historicamente terem menos visibilidade,
contaminam tanto ou mais pessoas e também podem levar à morte. Herpes genital,
sífilis, gonorreia, tricomoníase, infecção
pelo HIV, infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), hepatites virais B e C, infecção
pelo vírus linfotrópico de células T humanas
(HTLV) são alguns tipos de ISTs.

ISTs com mais registros de casos em Nova Lima - 2017 a 2021

De acordo com os dados epidemiológicos de Nova Lima, entre 2017 e 2021, 56%
das pessoas que contraem infecções sexualmente transmissíveis têm entre 20 e 39
anos. Em 2/3 das infecções detectadas que
acometem ambos os gêneros no município,
com exceção das hepatites virais, os homens
são maioria. De forma geral, o público masculino representa 60% das pessoas contaminadas.

Há registros de sífilis em todas
as faixas etárias da população,
inclusive na população idosa
acima de 80 anos
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COMO EVITAR PEGAR UMA IST?

TEM TUDO GRATUITAMENTE NO SUS

• Use camisinha
• Tome vacina contra hepatite A, B e HPV
• Discuta com o(a) parceiro(a) sobre a testagem para HIV
e outras ISTs
• Faça regularmente o teste rápido para HIV e outras ISTs
• Faça a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), quando indicado

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
• Testagem rápida
• Distribuição de preservativos masculinos e femininos
• Tratamento de algumas ISTs
• Vacinação de HPV, hepatite A e B

As ISTs são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual
(oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo masculino ou feminino,
com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST
pode ocorrer também da mãe para a criança durante a gestação, o
parto ou a amamentação, quando medidas de prevenção não são
realizadas.

No Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) | Serviço de
Atendimento Especializado (SAE)
• Testagem rápida
• Distribuição de preservativos
• Tratamento de ISTs, inclusive de HIV, hepatites B e C
• Encaminhamento para Profilaxia pós-exposição (PEP) e Profilaxia pré-exposição (PrEP)
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Fotos: Lívia Bastos

Melhor em Casa leva cuidados
especializados de saúde em domicílio

Tratamento próximo da família
O objetivo do Melhor em Casa é levar aos
pacientes a possibilidade de um tratamento
em casa, perto da família, reduzindo o tempo de permanência no hospital. É um serviço
indicado para pessoas que apresentam dificuldades, temporárias ou definitivas, para
sair de casa e chegar até uma unidade básica
de saúde (UBS), ou ainda para pessoas que
estejam em situações nas quais o tratamento domiciliar seja mais indicado.
O programa oferece visitas semanais,
em todo o território nova-limense. A equipe atende diariamente, 12 horas por dia, podendo ser em regime de plantão nos finais
de semana e feriados.

Em 2021, de todos os
atendimentos feitos pelo
Melhor em Casa, 32% foram
de tratamentos pós-covid

“O Melhor em Casa para mim é uma
segunda família. Quando o Edinâncio
ficou de cama, foi um choque,
nenhuma mãe quer isso para o filho.
Mas, com a ajuda do Melhor em Casa,
não ficamos sobrecarregados com os
cuidados que a condição dele exige,
além do carinho que a equipe tem
com ele”
Rosa Clara Felipe de Oliveira,
mãe do Edinâncio

Foto: João Victor Moraes

Um dos serviços da Prefeitura que não
pararam em momento algum, mesmo com
a pandemia da Covid-19, foi o Melhor em
Casa. O programa, que até então atendia em
domicílio pessoas com outras doenças agudas e crônicas graves, foi fundamental na
recuperação de pacientes que desenvolveram sequelas da doença.
No total, o município atende 98 pessoas
com diversos tipos de condições de saúde,
por meio de uma equipe multidisciplinar, que
conta com médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e
psicólogos. Os encaminhamentos são feitos
por meio de avaliações e relatórios enviados
pelas UBSs, hospitais e UPAs de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde
que o paciente seja morador de Nova Lima.

IMPACTO DA COVID-19
Atualmente, 13% dos pacientes amparados pelos serviços estão na condição de
recuperação da Covid-19, necessitando,

por exemplo, de fisioterapia para reabilitação da capacidade pulmonar, acompanhamento psicológico e de doenças
preexistentes agravadas pelo novo coronavírus.

“Vindo aqui atender o Edinâncio, a
gente aprende lições de resiliência
e amor para a vida inteira. Prestar
assistência na rotina de cuidados,
junto com a família dele, faz a gente
se sentir em casa e nos traz uma
sensação de aprendizado puro”
Rogério Guimarães,
médico do Melhor em Casa
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Letícia Fernanda, fundadora
do projeto Voluntários no Caminho
Largar tudo para trás e começar uma nova
vida de dedicação ao próximo. Embora não pareça uma escolha fácil, essa foi a decisão da nova-limense Letícia Fernanda, há três anos. Moradora da Rua Bias Fortes, no Centro, desde que
nasceu, ela abriu mão da carreira de relações internacionais para seguir um caminho de doação,
aos 33 anos.
Ela e o marido, Eduardo, quem conheceu em
uma missão no Mato Grosso do Sul, fundaram o
Voluntários no Caminho, em 2018. O projeto percorre o Brasil oferecendo ajuda às pessoas que
mais precisam, por meio da Kombosa, apelido
carinhoso dado à Kombi que serve como meio de
transporte e lar do casal.
Embora a causa à qual os dois se dedicam seja
nobre, Letícia lembra que um dos principais desafios encontrados para adotar essa vida não-convencional foi lidar com a incompreensão das pessoas próximas. Segundo ela, os pais Maria e José
Antônio, por exemplo, ficaram apreensivos com
a decisão, mas hoje são grandes incentivadores.
“Ficaram preocupados se eu me adaptaria ou se
faltaria algo. Mas, por também acreditarem em
Deus e confiarem em mim, hoje são apoiadores
do nosso modo de viver e também apoiadores das
ações do projeto”, recorda.

Campanha Natal
Social entrega 9 mil
cestas básicas e de
legumes para população
vulnerável
Na próxima segunda-feira (20), a
Prefeitura começará a distribuir cerca de 9 mil cestas básicas e de legumes da campanha Natal Social, que vai
contemplar cidadãos em situação de
pobreza e extrema pobreza. No total,
4.500 famílias receberão uma cesta básica e outra de legumes.
A distribuição será feita na sede, região nordeste e região noroeste, para
indivíduos e famílias inscritos no Cadastro Único e que tenham renda fami-

liar de até R$ 300 per capita. A Prefeitura divulgou, no site novalima.mg.gov.
br, a lista com o nome dos beneficiários
cadastrados que se enquadram nestes
critérios. No ato da retirada das cestas,
o usuário deverá apresentar documento de identidade com foto.
O projeto vai terminar as entregas ao
público até o próximo dia 23, de forma a
garantir um Natal com comida na mesa
para as famílias que mais precisam.

Foto: Lívia Bastos

Coluna do
Nova-limense

DE SE NVOLVIM E NTO SOC IAL

“Pelo nosso caminho, carrego comigo os
ensinamentos valiosos dos meus pais e
de todo povo nova-limense, que é muito
caro ao meu coração. Minha base forte de
amor vem daí com meus pais e tudo que
vivi dentro da Matriz do Pilar”
Até hoje, os voluntários já percorreram 15
cidades no Brasil e em Moçambique, na África.
Atualmente, estão em Corumbá (MS), atuando
com distribuição diária de sopa, de alimentos não
perecíveis, café da manhã e doações de itens em
gerais, como roupas, calçados, móveis, entre outros. No último ano de atividades, o casal já serviu
mais de 13 mil refeições à população vulnerável
da cidade.
O trabalho do Voluntários no Caminho é pautado nos ensinamentos cristãos da doutrina espírita. O projeto oferece também acolhimento das
pessoas atendidas, por meio de passe espiritual e
conversa fraterna, além de terapias complementares como relaxamento e reiki.
Para o Natal, o casal prepara um lanche, com
distribuição de cestas básicas, no dia 24, e café da
manhã natalino, com entrega de lembrancinhas,
no dia 25. Segundo Letícia, toda ajuda é bem-vinda. “Quem quiser ajudar pode rezar por nós, falar para o amigo sobre o projeto e/ou fazer uma
doação por meio dos dados que estão nas nossas
redes sociais”.
Instagram: @voluntariosnocaminho
Facebook: Voluntarios no Caminho
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ENTREGA - CESTAS NATAL SOCIAL - 9H ÀS 18H
20/12 - REGIÃO NOROESTE
E.M. Benvinda Pinto Rocha – Avenida Caledônia, 120, Jardim Canadá
Antigo prédio da E.M. Rubem Costa Lima - Rua D. Maria da Glória, 580,
São Sebastião das Águas Claras
21/12 – CENTRO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Rua Chalmers, 91, Centro
22/12 – CRUZEIRO
E.M. José Francisco da Silva – Avenida Esmeraldas, 59, Cruzeiro
(Barra do Céu)
23/12 - REGIÃO NORDESTE
E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves – Rua Jardim, 10, Honório Bicalho

DESEN VO LVI M E NTO S O C I A L

Cras Centro é reinaugurado
em espaço mais amplo e acessível
já que conta com maior número de salas de
atendimento, reunião, coordenação e equipe
técnica.
O Cras é responsável por ofertar serviços, programas e projetos de prevenção a
situações de risco e de fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

Foto: João Victor Moraes

O Centro de Referência da Assistência
Social (Cras), destinado a atender a população de bairros da área central, foi reinaugurado no dia 17 de dezembro, em novo endereço: Rua Juvenal Souza Costa, 34, Olaria.
O imóvel tem mais acessibilidade para os
usuários e mais espaço para as atividades,

SERVIÇOS OFERECIDOS
NO CRAS:
• Atendimento e acompanhamento
familiar
• Cadastro e atualização cadastral do
CadÚnico
• Atividades com grupos de famílias
da comunidade
• Concessão de benefícios eventuais,
como cesta básica, auxílio-funeral,
auxílio-natalidade, com o intuito de
superar vulnerabilidades temporárias
• Encaminhamentos para rede
socioassistencial e demais órgãos
públicos
• Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para
crianças, adolescentes, adultos e
idosos

Novo endereço do Cras Centro: Rua Juvenal Souza Costa, 34, Olaria

Seminário debate violência
contra pessoa idosa
violência social desse público.
O evento trouxe temas relacionados aos
cuidados no contexto da negligência contra pessoa idosa e técnicas de comunicação
não-violenta, que estimula o diálogo com

assertividade e empatia.
Puderam participar a população idosa,
seus familiares, cuidadores de idosos e demais cidadãos interessados na temática.

Foto: Lívia Bastos

No último dia 14, a Prefeitura realizou, no
Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima,
o Seminário de Enfrentamento à Violência
contra a Pessoa Idosa. O objetivo principal
foi discutir ações de combate à exclusão e
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Casa do Papai Noel está
aberta para visitação

Fotos: Leandro Anselmo

O Governo Municipal segue com as programações de Natal. No dia 15 de dezembro,
foi inaugurada a Casa do Papai Noel, com o
Coral Infantil da Escola de Música e artistas
nova-limenses em intervenções teatrais, na
Praça Bernardino de Lima. Ela vai funcionar
até o dia 25: de segunda a sexta-feira, das
19h às 21h; sábado e domingo, das 14h às
20h.
A Prefeitura já havia apresentado a decoração natalina em novembro. Outros locais da cidade também foram contemplados
com a ornamentação. Também ocorreram
apresentações das projeções mapeadas na
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, com
a participação do Coral do Jambreiro, Coral
Infantil da Escola de Música, Coral Adulto da
Escola de Música e intervenções teatrais de
artistas locais nos dias 3, 4 e 5 deste mês.

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO, T R ABALH O E RE NDA

Campanha de Natal incentiva
as compras no comércio local
palestras e treinamentos voltados à preparação de empreendedores nova-limenses
para impulsionar as vendas. Incrementaram
o evento a apresentação do Coral da Escola
de Música de Nova Lima e a presença ilustre
do Papai Noel.
A palestra “Vendas de Natal e as oportunidades nesta retomada” marcou o início
da campanha. O palestrante Marcos Fábio

Ferreira, mestre em Administração, MBA em
Gestão Empresarial pela FGV e sócio-fundador e diretor da MF Gestão, Desenvolvimento & Empreendedorismo ensinou como
criar formas para vender mais serviços e
produtos. Outras palestras abordaram temas como marketing e vendas na internet,
para empreendedores da sede e da Região
Noroeste.
Fotos: João Victor Moraes

Com o intuito de contribuir para o aquecimento da economia nova-limense, neste
período de fim de ano, o Governo Municipal
criou a campanha Comprar Bem de Natal
2021, que conta com ações publicitárias em
diversos meios, incentivando a compra de
produtos no comércio local.
O lançamento ocorreu no último dia 30
e contou com uma programação repleta de
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DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO, T R ABALH O E RE NDA

Ação Itinerante de desenvolvimento
visitou o Bairro Galo
Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura levou à comunidade do Bairro Galo os serviços do Banco de Talentos,
Sala do Empreendedor e Trabalho e Renda; e
também disponibilizou pré-inscrição para o
Carreiras Profissões. O evento ocorreu neste mês, na quadra poliesportiva, localizada
na Rua Galo Novo.
O formato itinerante é uma parceria entre o Governo Municipal e o Sebrae, com o
propósito de se aproximar ainda mais da comunidade. Isso contribui para facilitar aos
moradores o acesso aos benefícios e serviços públicos, como cursos, orientações e
cadastro para empregos. Também é uma
oportunidade para quem precisa resolver
alguma pendência em relação à situação de
empresa.
Podem participar moradores do bairro e
adjacências, que buscam oportunidade no
mercado de trabalho; interessados em fazer
cadastro para vagas de empego; empreendedores que buscam capacitação para aperfeiçoar o seu negócio e outras informações.

Programa Carreiras forma novas
turmas de profissionais qualificados
O segundo ciclo de turmas qualificadas
no Carreiras Profissões recebeu, em dezembro, o certificado de conclusão de curso. Ao
todo, 60 pessoas frequentaram as aulas de
confeitaria, panificação, eletricista predial,
mecânico de motos e costura de bolsa e tecidos.
De média duração, os cursos são voltados para quem quer empreender ou se aperfeiçoar na carreira e, também, para quem
está começando a atuar no mercado de trabalho. A realização das capacitações é fruto
de uma parceria com o Senai.
O Programa Carreiras apresenta outras
modalidades além da Profissões, que ofertam diferentes formações gratuitas para
empreendedores, pessoas que buscam se
inserir ou se recolocar no mercado de trabalho, além do terceiro setor.

Novas turmas iniciarão em janeiro. Para
participar, é preciso atender aos requisitos estabelecidos, preencher o formulário

disponível em novalima.mg.gov.br e escolher a modalidade de interesse.
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DE S EN VO LV I M E NTO ECO NÔM ICO, T R ABALH O E RE NDA

Nova Lima é o município com até 100
empregos formais em 2021 no Brasil
Minas Gerais.
Isso significa que a cidade apresenta
uma relação de um novo emprego para cada
18 habitantes. Realizando um comparativo
com outros municípios da Região Metropolitana, por exemplo, em Belo Horizonte a relação é de um para 44, em Betim de um para
53 e em Contagem de um para 62.

“Agradeço o atendimento e seriedade do
trabalho realizado pelos profissionais do
Banco de Talentos de Nova Lima, que me
encaminharam ao meu novo emprego, onde
estou há dois meses, como operador de
empilhadeira. Oportunidades sempre tem,
cabe a nós corrermos atrás de termos uma
vida digna e com credibilidade”

O desempenho apresentado por Nova
Lima, além de ser resultado do início de uma
retomada da economia no Brasil, também
é consequência dos investimentos do Governo Municipal em uma série de políticas
públicas voltadas para a empregabilidade,
capacitação profissional e recuperação socioeconômica.

Foto: Welington de Oliveira

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Cadastro Geral do Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
da Economia, até o final de outubro de 2021,
Nova Lima gerou 5.375 novas vagas de empregos formais, ficando em 1º lugar dentre
as cidades do Brasil com até 100 mil habitantes e em 7º dentre os 853 municípios de

Júlio César Sabino Santos,
morador do Bairro Cabeceiras e operador de
empilhadeira, contratado pela empresa Ligeirim
Caçambas e Acabamentos

Saldos do Novo Caged por Município com até 100.000 Habitantes - Top 10 do Brasil
Município

Estado

Saldo de Outubro População Estimada

Saldos do Novo Caged por Município - Top 10 Minas Gerais
Município

Estado

Saldo de Outubro População Estimada

MG

Nova Lima

5.375

97.378

MG

Belo Horizonte

56.923

2.530.701

PA

Canaã dos Carajás

5.261

39.103

MG

Uberlândia

12.559

706.597

MG

Extrema

4.884

37.649

MG

Contagem

10.868

673.849

MT

Sorriso

3.370

94.941

MG

Betim

8.500

450.024

BA

Luís Eduardo Magalhães

3.327

92.671

MG

Ipatinga

5.860

267.333

SP

Vinhedo

3.232

81.516

MG

Uberaba

5.380

340.277

MG

Matozinhos

2.946

38.469

MG

Nova Lima

5.375

97.378

SC

Gaspar

2.733

71.925

MG

Juiz de Fora

5.159

577.532

BA

Casa Nova

2.717

73.092

MG

Extrema

4.884

37.649

PE

Ipojuca

2.671

99.101

MG

Sete Lagoas

4.557

243.950

Fonte: Caged

Fonte: Caged

Banco de Talentos já
viabilizou cerca
de 800 contratações
Política pública do município voltada para conectar pessoas em busca de oportunidades de trabalho e empresas que
precisam contratar, o Banco de Talentos já intermediou 774
contratações em 2021, ou seja, 14,40% das 5.375 vagas geradas no município. Dos 5.571 municípios brasileiros considerados pelo Caged, apenas 543 alcançaram um saldo de mais
de 770 novos empregos até outubro de 2021, o que ressalta a
relevância do resultado obtido pelo Banco de Talentos.
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0 mil habitantes que mais gerou
Foto: Welington de Oliveira

Mais de 2.800 pessoas inscritas
nos cursos de qualificação do
Programa Carreiras
A Gestão Municipal também tem investido na qualificação e desenvolvimento
profissional dos nova-limenses. Prova disso
é que mais de 2.800 pessoas já se inscreveram para atividades do Programa Carreiras,

uma oportunidade gratuita para quem busca orientações para seguir no mercado de
trabalho e quer se qualificar ou aprimorar
em diversas áreas e competências.

Construção Civil é o setor que mais contratou
Com relação aos setores do mercado,
a Construção Civil foi a que mais se destacou em Nova Lima, com 2.114 novas vagas,

ou seja, cerca de 40% dos novos empregos
contabilizados. Também se sobressaíram
as Atividades de Consultoria de Sedes de

Empresa e de Consultoria em Gestão Empresarial, com 521 novas vagas, e as Indústrias Extrativas, com 552.

Arrecadação de ISS aumenta R$ 34 milhões
com o crescimento do número de novas
empresas na cidade
Outro importante indicador que reforça
o dado positivo de novos empregos formais
na cidade é que, de acordo com o Portal de
Inteligência do Sebrae, até novembro deste
ano, já foram abertas 2.417 novas empresas
(CNPJ, incluindo MEI) em Nova Lima, resultado 13,85% melhor do que em 2020, quando foram abertas 2.123 empresas.
Com isso, a arrecadação do Imposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) teve um incremento de R$ 34 milhões
em 2021 – passando de R$ 124 milhões para
R$ 158 milhões –, o que representa um aumento de 27%, se comparado ao ano passado. As novas empresas contabilizam cerca
de R$ 9,5 milhões desse total, demonstrando
a importância da política de atração de novos negócios e a diversificação econômica

do município.
A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros impactos para as empresas e os profissionais autônomos de todo o país; em Nova
Lima, não foi diferente. Porém, mesmo com
os desafios, os empreendedores nova-limenses encontraram território fértil para o
crescimento.

“Com a pandemia, vimos uma
oportunidade de investir no bemestar dos nossos mais de 170
colaboradores. E a expansão de
empresas de tecnologia em Nova
Lima nos chamou atenção pela
tendência de ser um hub tecnológico,
facilitando o networking e, ao mesmo
tempo, com toda infraestrutura
necessária para o crescimento da
nossa empresa. Nova Lima é uma
região em pleno crescimento, com
instalações modernas, seguras e com
investimentos em mobilidade urbana”
Rosy Araujo e Renato Araujo,
conselheira e fundador da Zetra
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Prefeitura e governo estadual
realizam projeto piloto em UBSs
As Ouvidorias Estadual e Municipal desenvolvem um
projeto piloto que vai percorrer todas as Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) em Nova Lima: a Ouvidoria Ativa, iniciativa
que visa identificar pontos de melhoria do serviço prestado.
A Ouvidoria do Estado realiza entrevista com os servidores públicos por meio de um questionário que visa compilar
opinião e sugestão dos profissionais da saúde. Já a equipe
da Ouvidoria Municipal faz a pesquisa com os usuários que
são atendidos nas UBSs e também abre manifestação a todos os cidadãos, caso seja necessário.
A parceria apresentará, ao final do projeto, um relatório com o resultado tanto para a Prefeitura quanto para o
governo estadual, para que ambos definam prioridades e
melhorias a serem adotadas.
A primeira edição ocorreu no Bairro Jardim Canadá, na
UBS da Rua Dresden, e teve boa participação dos profissionais e dos cidadãos. Todas as Unidades Básicas de Saúde
receberão a visita do projeto.

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 23ª Sessão Ordinária,
realizada em 28/09/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100161
PYX0763
4895001202100162
OLR8466
4895001202100163
OLR8466
4895001202100164
HNA8596
4895001202100165
JPM1062
4895001202100166
OYH2884
4895001202100167
OQF6131
4895001202100262
HFI6A08
4895001202100263
HFI6A08
4895001202100275
MIF5968
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 28ª Sessão Ordinária,
realizada em 04/11/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100237
FAT2017
4895001202100238
BBY3B65
4895001202100240
GME7744
4895001202100241
HLC1193
4895001202100242
PVO6699
4895001202100243
PVO6699
4895001202100244
PUQ4004
4895001202100245
PVU0225
4895001202100246
PVU0225
4895001202100247
GVR4366
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 29ª Sessão Ordinária,
realizada em 11/11/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100292
QOZ8E56
INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100248
PVX4069
4895001202100249
LPQ5701
4895001202100250
OUX0J93
4895001202100251
QPT0620

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 30ª Sessão Ordinária,
realizada em 19/11/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100252
QUP9872
4895001202100253
HMU2050
4895001202100254
HMJ7010
4895001202100255
OPB6322
4895001202100256
HJZ2543
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 31ª Sessão Ordinária,
realizada em 24/11/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100257
PWH4537
4895001202100258
HHM1699
4895001202100259
OPF3F18
4895001202100260
HEN0615
4895001202100261
HNM0963
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 Extraordinária, realizada em 26/11/2021, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100264
GKK3480
4895001202100265
RFR4I58
4895001202100266
HME6B09
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - Nova Lima, quando da sua 32ª Sessão Ordinária,
realizada em 03/12/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso
Placa
4895001202100267
EHW2E67
4895001202100268
QUM6186
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 à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II - Nova
Lima/MG – CEP: 34.002-128, 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).
Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - Nova Lima

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 30 (trinta) dias,
contados desta publicação, para, caso queiram, interpor
defesa da autuação, junto ao Órgão Executivo Municipal
- SEMST / Nova Lima – MG, sito à Rua Edgar Cassemiro, nº
71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima/MG – CEP:
34.002-128, e, ainda, para indicação do condutor infrator,
nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do
CONTRAN, como segue:
Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 26/10/2021 a 09/11/2021
Placa

Infração

Data

AQG-8C30
EEQ-4D65
FLS-6286
HCC-8347
HCJ-5605
HCW-4574
HHP-9145
HIZ-0978
HJL-3351
HJR-1930
HKN-0B83
HOJ-2259
IYN-7B11
LTO-4729
NTZ-4J64
OPI-1A92
OPI-9089
OQY-3743
PWN-5G72
PWS-8186
PWT-0901
PYD-9432
QOA-1310
QOK-9565
QXF-2J45
QXR-2F59
RMD-9F19
RMF-3E15
RMV-0B33

550-90
653-00
554-12
546-00
554-12
554-12
550-90
554-12
554-12
541-00
552-50
555-00
555-00
554-12
554-11
554-11
554-12
581-96
554-12
648-30
556-80
554-12
763-31
574-63
554-12
545-22
555-00
554-12
556-80

02/10/2021
01/10/2021
07/10/2021
03/10/2021
04/10/2021
15/09/2021
01/10/2021
06/10/2021
04/10/2021
08/10/2021
06/10/2021
08/10/2021
20/10/2021
28/09/2021
11/10/2021
11/10/2021
01/10/2021
02/10/2021
27/09/2021
05/10/2021
09/10/2021
01/10/2021
13/10/2021
01/10/2021
28/09/2021
02/10/2021
29/09/2021
04/10/2021
08/10/2021

Hora Processamento
17:27
16:39
10:54
03:00
09:50
08:35
15:25
11:00
10:11
11:05
16:12
11:00
10:11
11:35
01:00
01:00
14:59
21:53
11:50
09:57
11:43
14:54
13:00
10:37
11:20
15:00
10:15
09:49
08:10

11913337
11063561
10947225
11047623
11056600
10921120
11051577
10987998
11016470
11905799
10998800
10990959
11048776
10983829
10996340
10974425
10990065
11003514
10937711
10947767
11017028
10953233
11906077
11051556
11050179
10997931
10983880
11055765
10999576

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 29/11/2021 a 07/12/2021
Placa

Infração

Data

Hora

FQO-1837
HAR-5106
HGP-8345
HPN-4224
HTI-6906
KQU-3I11
MTB-1D49
OLV-6G28
OPH-3020

546-00
554-12
554-12
556-80
554-12
554-12
554-14
556-80
550-90

10/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
02/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
19/10/2021

08:28
16:05
15:49
14:58
09:09
09:25
10:38
09:38
10:21

AIT
AG03724517
AG03724007
AG03723956
AG03719547
AG03724009
AG03723823
AG03724024
AG03723832
AG03724362

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 29/11/2021 a 07/12/2021
Placa

Infração

Data

Hora

OPJ-1585
OQU-3856
PYV-6I34
QCP-7J23
QLS-7H93
QNH-7779
QOP-9820
QOR-5691
QQF-3H71
RFB-3D63

554-12
554-14
550-90
556-80
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12

09/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
03/11/2021
09/11/2021
12/11/2021
11/11/2021
05/11/2021
08/11/2021
08/11/2021

11:10
10:50
10:20
10:05
11:04
11:03
10:58
15:21
16:00
15:43

AIT
AG03724300
AG03724025
AG03724022
AG03723920
AG03724299
AG03724057
AG03723833
AG03724002
AG03724006
AG03723955

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
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, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para, caso queiram, interpor recurso junto à JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da SEMST, sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo
Barbosa Pena II, Nova Lima-MG, CEP: 34.002-128, 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:
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 27/10/2021 a 08/11/2021
Placa

Infração

Data

DYF-9H39
GXK-7698
HLA-6765
HLA-7D50
KVZ-2815
OPZ-1303
OQE-1687
PXK-9G72
QPJ-9142
QQB-5782
QWT-2940

762-51
555-00
555-00
556-80
556-80
555-00
556-80
581-94
554-14
545-26
545-21

21/05/2021
05/03/2021
30/05/2021
02/08/2021
13/04/2021
07/08/2021
04/05/2021
12/03/2021
05/03/2021
05/05/2021
10/03/2021

Valor Processamento
293,47
130,16
130,16
195,23
195,23
130,16
195,23
880,41
195,23
195,23
195,23

10685384
10494334
10776507
11758622
10630194
10869950
10694585
10485850
10473877
10615919
11387192

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 27/11/2021 a 06/12/2021
Placa

Infração

Data

HKW-3533
OWP-8128
PVE-4A27
PVU-2985
PYJ-0351

545-26
581-96
554-12
554-12
554-12

31/08/2021
20/08/2021
31/08/2021
09/09/2021
31/08/2021

Valor

AIT

195,23 AG03723043
880,41 AA04897962
195,23 AG03723038
195,23 AG03723126
195,23 AG03722322

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes
Públicos Autoridade de Trânsito do Município de Nova
Lima/MG

#INFORMA_17/12/2021
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Mais de 470 demandas atendidas pela
Guarda Civil Municipal nos bairros
Foto: Lívia Bastos

Neste ano, a Guarda Civil Municipal
(GCM) deu início às ações nos bairros. Até o
momento, foram 474 demandas atendidas
em todas as regiões de Nova Lima. O aumento da presença nas comunidades tem
como intuito descentralizar o serviço da
corporação para garantir mais agilidade nos
atendimentos de ocorrências.
Para isso, são colocados mais viaturas e
agentes em horários alternados e em todos
os turnos. O serviço é realizado por meio de
blitz, abordagens e contato com a população
e com os comerciantes.

Operação Guarda
nos bairros
Março - 49 ocorrências
Abril - 46 ocorrências
Maio - 102 ocorrências
Junho - 61 ocorrências
Julho - 50 ocorrências
Agosto - 43 ocorrências
Setembro - 37 ocorrências
Outubro - 47 ocorrências
Novembro - 39 ocorrências

Operação Natalina
Os agentes também estão exercendo
ações voltadas para o comércio nesta
época do ano. É realizado um policiamento ostensivo, voltado para a prevenção de
delitos, trazendo tranquilidade e segurança para os comerciantes, clientes e

transeuntes. Além das abordagens e dos
patrulhamentos motorizados e a pé nos
horários de abertura e fechamento do
comércio, também são feitas ações de
organização e orientação no trânsito.

FISCA L IZ AÇ ÃO

Foto: Divulgação

Ações para o cumprimento dos protocolos
contra a pandemia continuam
A fiscalização segue atuando para garantir o cumprimento dos protocolos estabelecidos na Onda Verde do programa Minas
Consciente. Do dia 22 de novembro até 12 de
dezembro, ocorreram mais de 525 ações.
Foram 400 registros feitos pela Divisão
de Fiscalização de Atividade Urbanas, sendo 186 vistorias em estabelecimentos, 69
notificações, 75 atendimentos a denúncias,
54 liberações de alvarás, 15 embargos e uma
interdição. A Vigilância Sanitária realizou 103
ações, sendo nove denúncias atendidas, 50
vistorias de renovações e 44 processos de
licenciamento. Já a Guarda Civil Municipal
registrou 22 ocorrências ambientais.
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Município desapropria quadra do Senai
Foto: João Victor Moraes

O Governo Municipal assinou, no dia 1º de
dezembro, em comum acordo com o Senai
de Nova Lima, o documento de desapropriação da quadra da instituição, localizada no
centro da cidade. O intuito da desapropriação é resgatar a história do esporte local, por
meio da revitalização desse espaço e, assim,
torná-lo apto para a prática de atividades.
A quadra do Senai marcou época como
um dos principais palcos do esporte especializado do município. Com essa iniciativa,
a Prefeitura visa recuperá-la para oferecer
todas as condições necessárias para entregá-la à comunidade esportiva nova-limense.

Campeonato de Vôlei tem seus
campeões definidos
duas femininas participaram. As finais ocorreram no dia 5 deste mês.
No total, 16 jogos foram disputados, com
premiação para os três primeiros colocados

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura realizou o Torneio de Vôlei
com jogos no Jardim Canadá, na região noroeste, e finais no ginásio do Olaria, na sede
do município. Sete equipes masculinas e

no masculino e jogo único na primeira fase
entre o feminino, além da final entre as mesmas equipes.

Confira os
vencedores:
Masculino:
Campeão – Blackout
Vice-campeão – Vikins
3º lugar – Cobra Kai
Feminino:
Campeão – Quintas
Vice-campeão – Black Eagle

Torneio de Peteca agita a cidade
O Governo Municipal organizou um Torneio de Peteca, entre os dias 4 e 11 de dezembro. Ao todo, 21 equipes participaram
das categorias masculina, feminina e mista.
Os jogos ocorreram nas quadras do Cabeceiras e José de Almeida.
Nas disputas do masculino e misto, foram feitos chaveamentos, e as equipes se
enfrentaram, classificando os dois melhores
de cada chave entre os homens, assim como
a melhor equipe de cada entre as mistas.
Para as semifinais masculinas, a equipe com
melhor índice técnico passou da fase anterior.
Já no feminino, as equipes jogaram entre
si e as duas melhores disputaram a final.
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Campeões
Masculino: Vilarejo Macacos
Feminino: Cachaça Gelo e Limão
Misto: Pen

ME IO A MB I E NT E

Nova Lima se filia a organização
internacional em prol da sustentabilidade
de uma entidade que reúne mais de 2.500
integrantes, sendo 88 da América do Sul,
como São Paulo, Salvador, Buenos Aires (Argentina) e Quito (Equador), além de outras
cidades, como Roma (Itália), Malmo (Suécia)
e Montpellier (França).

Em Minas Gerais, a organização tem trabalhado nos últimos anos com os temas:
Clima e Desenvolvimento de Baixo Carbono,
Adaptação e Resiliência, Resíduos Sólidos,
Compras Públicas Sustentáveis, Biodiversidade Urbana, dentre outros.

Fotos: João Victor Moraes

A Prefeitura assinou, no último dia 3, a
filiação ao Iclei, organização que reúne governos municipais e estaduais de diversos
locais do mundo, com o objetivo comum de
se comprometer com a pauta da sustentabilidade em suas ações e políticas públicas.
Estiveram presentes no evento representantes do Governo Municipal, Estadual e da
embaixada do Reino Unido.
Por meio da assinatura, o município aderiu ao Race to Zero, campanha global que
busca alcançar emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, o que deverá
limitar o aumento da temperatura global a
1,5 grau. O novo compromisso firmado reforça o trabalho que já está sendo feito na
cidade, com a promoção da diversificação
econômica de forma sustentável, estudo de
criação de novas unidades de preservação,
ampliação da coleta seletiva e das atividades
de educação ambiental.
Iclei – Governos Locais pela
Sustentabilidade
O Iclei é a principal associação mundial
de governos locais e subnacionais dedicados
ao desenvolvimento sustentável. Trata-se

“Neste ano, por exemplo, tivemos
oportunidade de captar uma startup
da Califórnia, com alta previsão de
investimentos na produção de baterias
e veículos elétricos. É nisso que nós
acreditamos. A luta contra os impactos
climáticos será vencida por todos,
municípios, estados e demais lideranças”
João Marcelo Dieguez,
prefeito de Nova Lima

“Nova Lima pode contar com o Governo
Britânico, por meio do consulado em
Minas Gerais, para que nós possamos
ter, ainda mais, um desenvolvimento
econômico sustentável nesta cidade
especial”
Lucas Brown,
cônsul do Reino Unido em Minas Gerais

“A filiação ao Iclei possibilita a
materialização, a implementação dos
compromissos e acordos globais nos
territórios. Pensar em ações climáticas
é pensar nas políticas de mobilidade
urbana, de uso e regulação do solo, na
gestão de unidades de conservação e
recursos hídricos da cidade, e pensar na
conectividade agroecológica do ativo
ambiental, associado às dinâmicas de
licenciamento”

Conjunto Habitacional Paulo Gaetani
é contemplado com plantio de mudas
Em parceria com o Instituto Arapoti, Leal
Sustentabilidade e Centro Educacional São Tomás de Aquino, a Prefeitura realizou o plantio de

40 mudas de espécies nativas do cerrado, como
ipês, araçá e pitanga. Alunos e professores do
colégio participaram da ação.

Foto: Lívia Bastos

Rodrigo Perpétuo,
secretário executivo do Iclei América
do Sul
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CULT UR A

Prefeitura entrega mais
de 600 certificados para alunos
dos cursos culturais
Foto: Juliana Rocha

Neste mês de dezembro, cerca de 600
alunos dos Centros de Atividades Culturais
(CACs) dos bairros Jardim Canadá e Cabeceiras e da Escola Casa Aristides receberam
os certificados de conclusão de cursos oferecidos pelas unidades.
As turmas presenciais tiveram início em
maio e, ao longo do ano, os alunos participaram de mais de 40 oficinas gratuitas como,
por exemplo: capoeira, colagem, dança, fotografia, mandala, marcenaria, percussão,
teatro e violão.
Para 2022, o Governo Municipal prepara
a abertura de novos cursos, além de continuar a oferecer aulas em horário noturno
para que mais pessoas possam acessar os
serviços culturais.

Foto: Celso Travassos

Jovens participam de Curso de Fotografia
em parceria com a AngloGold Ashanti
A Escola Casa Aristides recebeu, entre 23
e 30 de novembro, o projeto Retratos da Terra – uma iniciativa da AngloGold Ashanti, em
parceria com a Prefeitura, com o objetivo de
levar o curso profissionalizante de fotografia
aos jovens.
Ministrado pelos fotógrafos Karina Bacci
(SP), Thiago Fernandes (MG) e Celso Travassos (MG), o projeto selecionou, preferencialmente, jovens em situação de vulnerabilidade social que aprenderam técnicas de
fotografia, dicas para se tornarem fotógrafos profissionais e conhecimentos sobre o
patrimônio cultural de Nova Lima.
O Retratos da Terra continua em fevereiro com a realização de uma exposição dos
trabalhos produzidos.

Lei Aldir Blanc contempla
82 projetos na cidade
Para auxiliar a classe artística que ficou impossibilitada de exercer sua atividade na maior parte da pandemia, a Prefeitura abriu, em novembro, o Edital de
Chamamento Público da Lei Aldir Blanc,
do governo federal.

16

No total, 85 propostas foram inscritas e 82 aprovadas para dividirem o recurso remanescente da Lei Federal nº.
14.017/2020, destinado a projetos de pessoas físicas, agentes, trabalhadores do
setor, coletivos, empresas e entidades

culturais sediados em Nova Lima. Serão
repassados R$ 129.402,78, sendo o valor
de R$ 38.820,84 para pessoas jurídicas e
R$ 90.581,94 para pessoas físicas.

T URIS M O

Feira de Queca e Lamparina marca
tradição natalina no município
Na entrada da Casa Aristides, os produtores dos quitutes locais apresentavam as
quitandas para os visitantes que buscavam
um presente marcante e cheio de significados e sabores.
O Núcleo de Produtores de Queca e

Lamparina oferece, durante todo o ano, capacitações relacionadas às boas práticas na
cozinha, empreendedorismo, formação de
preços, embalagem e rotulagem. A feira é
uma realização da Prefeitura, com apoio da
Emater-MG.

Fotos: Departamento de Turismo

Em Nova Lima, o Natal ganha um aroma
especial com a preparação da queca e da
lamparina. Nos dias 10 e 11 de dezembro, o
Núcleo de Produtores realizou a tradicional
feira, que é um marco do tempo natalino na
cidade.

“Desde criança, vi minha família receber
e presentear amigos com uma queca
no Natal, um gesto que dá continuidade
a uma tradição, que honra memórias.
Hoje, mesmo morando fora, presenteio
meus amigos daqui com a queca. É uma
oportunidade de compartilhar com o
outro o que a gente gosta”
Cynthia Vieira,
moradora de Brasília (DF)

Amantes do Mountain Bike
ganham nova trilha na região da
Lagoa dos Ingleses
Frequentada por centenas de ciclistas
em busca de adrenalina e contato com a natureza, a região da Lagoa dos Ingleses ganha
mais um atrativo: a trilha Sauser. São 2,3 km
de single tracks e variações entre trechos de
vegetação aberta e mata fechada.
Esculpida a mão, a “Sauser” faz a conexão entre duas das trilhas mais famosas da
área: a MilkShake e a Jack Daniel’s. A nova
trilha é resultado de um projeto da CSul, em

parceria com o Projeto Trilhas e a Specialized, com o apoio da Prefeitura.
Desde 2016, o Decreto 6.773 determinou
o tombamento de trilhas, o que garante as
conexões entre os trechos na cidade, mesmo se situadas em terrenos particulares.
Neste último caso, os proprietários podem
alterar o traçado da trilha, garantindo outra
rota de passagem.

Trilha na Banqueta do Bananal
encantou visitantes e turistas
O dia 12 de dezembro foi de se conectar
com a natureza e conhecer o complexo de
trilhas que compõem a Banqueta do Bananal, no Bairro Boa Vista. Os participantes do
projeto Visite Nova Lima - nas Trilhas fizeram uma imersão em um pedaço conservado da Mata Atlântica e puderam observar a
biodiversidade de flora e fauna existentes na
região.

Essa foi a 2ª edição do projeto que está
promovendo a atividade de ecoturismo, por
meio de caminhadas realizadas em trilhas
naturais. Para participar, basta se inscrever
gratuitamente em novalima.mg.gov.br.
Fique ligado! A próxima edição será divulgada
no perfil @visite_nova_lima, do Instagram.
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REG IÃO N O R DE ST E

Conexão entre anfitriões e viajantes
A programação será composta por
cadastramento e análise da oferta da
residência, treinamento com profissionais credenciados em hospitalidade e
hospedagem, bem como preparação

Foto: Glauco Barbosa

Estão abertas as inscrições para o programa Hospedagem Domiciliar – Cama e
Café, que visa preparar a comunidade da
Região Nordeste para o Desafio Brou de
Mountain Bike e Trail Run, evento a ser realizado em março de 2022, em Honório Bicalho,
e que promete reunir milhares de turistas.
A ideia do programa é incentivar cidadãos a
disponibilizarem suas residências como opções de hospedagem para turistas. O cadastro pode ser feito até a próxima quinta-feira
(23), em novalima.mg.gov.br.
São esperados para o desafio, além dos
atletas participantes, seus familiares e amigos. Para receber esse público, de forma
profissional, acolhedora e hospitaleira, a
Prefeitura implantará o programa em áreas
turísticas da cidade que carecem de meios
de hospedagem convencionais, como hotéis,
pousadas, chalés, entre outros.

Foto: Júlio de Freitas

Programa oferece preparação para
hospedagem de turistas do Desafio Brou

para formalização do negócio nos moldes das hospedagens cadastradas na
plataforma “Airbnb”, que conecta anfitriões e viajantes com segurança e comodidade.

Santa Rita
recebe serviços
de manutenção

Rua do Lazer
faz a alegria das
crianças do Nova
Suíça
No primeiro domingo de dezembro, foi realizada a
Rua do Lazer na Rua Espírito Santo, no Nova Suíça. O
evento reuniu mais de 100 moradores do bairro, juntamente com a comunidade do Padre João Marcelino.
A programação contou com totó, pingue-pongue,
brinquedos infláveis, dança, show de mágica e palhaço,
além de distribuição de algodão doce e pipoca.
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Foto: Ismael Soares

Desde o mês de novembro, foram concluídos
serviços de manutenção no Bairro Santa Rita, entre
eles, limpeza na MG-030, próximo ao Km 40. Também foram realizadas manutenção e obra de esgotamento sanitário na Rua Jatobá e nas travessas
Um e Três.

REG IO N A L N O RO E ST E

Governo Municipal apresenta ações
públicas para o Água Limpa
A Prefeitura assinou, no dia 14 de dezembro, na Fundação Dom Cabral, no Alphaville,
um termo de compromisso para a execução
das obras de infraestrutura no Balneário
Água Limpa, que passa por um amplo processo de regularização fundiária, reordenamento territorial, urbanização e saneamento ambiental. Na oportunidade, também foi
assinado, com a Polícia Militar de Minas Gerais, um protocolo de intenções para a construção de uma unidade de segurança pública no bairro.
O evento contou com a presença de
autoridades municipais (executivo e legislativo), Polícia Militar, moradores e representantes da Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(Agência RMBH), do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
que idealizou a criação do Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc, que também será instalado no Água
Limpa, a fim de mediar impasses referentes
à Regularização Fundiária Urbana.
Referência em regularização fundiária
O processo desenvolvido no bairro é
considerado um dos maiores da América
Latina e referência para outros municípios

do Brasil. A comunidade já recebe uma série
de investimentos, haja vista a Escola Municipal Urcino do Nascimento, que começou a
funcionar no último mês, atendendo os estudantes do bairro, e as instalações de redes

de energia elétrica, outra reivindicação da
comunidade. O local ainda será contemplado com uma nova unidade básica de saúde e
um centro de educação infantil.

Foto: Welington de Oliveira

Jardim Canadá
passa por
arborização
urbana
O Governo Municipal iniciou o processo de arborização urbana no Jardim Canadá. Vários locais serão contemplados, dentre eles a Praça Quatro Elementos; as avenidas Ottawa, James,
Quebec, Montreal e Canadá; além das ruas Natal e Taber. Cerca
de 120 mudas estão sendo plantadas em mais de 4 km lineares. A
iniciativa contribui para a melhoria da qualidade do ar, preservação da água, biodiversidade e qualidade de vida.

Trechos de vias em Macacos são recuperados
A Prefeitura segue com os trabalhos de
recuperação de vias para evitar maiores
danos à pavimentação, durante o período

das chuvas. O calçamento de trechos das
ruas Dona Maria da Glória e da Saudade,
em São Sebastião das Águas Claras (Ma-

cacos), passou por manutenção para melhorar as condições de trânsito no bairro.
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V IL A DA S ERR A

Obras na trincheira avançam
para segunda etapa

Fotos: Lívia Bastos

As obras de infraestrutura na trincheira, que permite o acesso entre Nova Lima e
Belo Horizonte, entraram na segunda etapa.
Neste mês, foi concretada a laje onde será
criada uma pista de rodagem com um semáforo de três tempos, além de faixas para
pedestres.
O próximo passo será a instalação da cobertura da laje, cuja empresa executora já
foi contratada por meio de processo de licitação. O trecho contemplado compreende o
encontro da MG-030 com a Alameda Oscar
Niemeyer e a Rua Ministro Orozimbo Nonato, no Vila da Serra.
Essa é uma das intervenções do acordo
entre o município de Nova Lima, o Ministério Público de Minas Gerais, a BHTrans e a
Associação de Empreendedores do Vila da
Serra (AVS), que destina recursos de medidas compensatórias de empreendimentos
instalados na região para obras de mobilidade urbana. O objetivo é organizar e dar mais
fluidez ao trânsito da região.

O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Concluída etapa de captação
de água que passa pela MG-030
A etapa das obras de construção do canal lateral,
importante infraestrutura de drenagem pluvial que
trará melhorias no sistema de drenagem dos bairros
Cristais, Chácara dos Cristais, Alvorada e entorno, está
concluída.
O sistema capta água proveniente do trevo do
Cristais e acima dele, conduzindo-a adequadamente
por um trecho da Rua Professor Aldo Zanini, no Alvorada, em direção ao Ribeirão dos Cristais.
Essa obra visa trazer alívio aos moradores que sofrem com danos antigos decorrentes de enxurradas
que descem, sobretudo, pelas ruas Lauro Magalhães
Santeiro e Vitória, durante o período de chuvas.

Instalação de postes
Outra melhoria na região é a instalação de
postes de iluminação no trecho da MG-030
compreendido entre o viaduto do Cristais até
300 metros acima do trevo. Eles serão ligados
após a conclusão das obras no local.
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