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Confira as vagas
de emprego da semana

fique atento às multas de 
trânsito

nova lima vai reCeber 
Campus da puC minas
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ACIDADE

Até o diA 15 de novembro,
13 restAurAntes e 10 cervejAriAs trAzem
o melhor dA gAstronomiA novA-limense 
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Bar das Quintas é um dos estabelecimentos
participantes do festival



Nosso governo tem trabalhado muito 
para colocar as finanças em dia e 
isso passa, necessariamente, pela 
reivindicação de uma contrapartida 
mais justa por parte das mineradoras 
que estão instaladas em nossa cidade. 
É por isso que temos lutado lado 
a lado com os prefeitos que fazem 
parte da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais – Amig, 
para a aprovação das emendas que 
alteram pontos da Medida Provisória 
(MP) 789/2017. 

A MP é uma proposta do Governo 
Federal que altera as regras do 
setor da mineração, aumentando a 
alíquota da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais, 
além de criar a Agência Nacional de 
Mineração.

A aprovação da MP é de fundamental 
importância para que nossas cidades 
possam ter maior independência 
e uma contrapartida justa sobre 
a exploração do minério. Sem 
esses recursos é quase impossível 
que nossos municípios possam 
sobreviver, contudo, precisamos que 
esse aumento da alíquota (de 2% 
para 4%) seja fixo e não escalonado.

Com esse alerta, fomos a Brasília 
debater a Medida Provisória no 
Senado Federal. Defendemos a 
necessidade de aperfeiçoamento 
de alguns pontos previstos no novo 
código, com o objetivo de evitar 
que o mesmo abra margem para a 
manipulação do preço do minério e 
a base de cálculo da Cfem não ser 
efetivamente a receita bruta.

Estamos na reta final dessa 
batalha em que serão definidas 
as mudanças na MP 789/2017. 
Reivindicar uma contrapartida mais 
justa das mineradoras para nossa 
cidade é garantir que teremos 
mais investimentos e melhores 
perspectivas no futuro. É por isso 
que contamos com o engajamento 
dos nova-limenses nessa luta.

alíquota bruta, Cfem justa!
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noVAS REGRAS 
pARA A ExploRAção 
MInERAl 

Ouvidoria

Turismo

A ApRoVAção DA Mp 
é DE FunDAMEntAl 
IMpoRtânCIA pARA 

quE noSSAS CIDADES 
poSSAM tER MAIoR 

InDEpEnDênCIA E uMA 
ContRApARtIDA JuStA 
SobRE A ExploRAção

Do MInéRIo.

maiS vOz PaRa aS cOmUnidadeS

ciRcUiTO de TURiSmO emPReendedOR 
incenTiva cadeia PROdUTiva

Como está o funcionamento da unidade de saúde? Os 
profissionais me atenderam de forma adequada? Encontrei 
o que eu procurava?.  a Prefeitura quer saber a opinião do 
cidadão nova-limense sobre os serviços públicos prestados. 
Para tanto, teve início no dia 6 e vai até o dia 31 de outubro, 
das 8h às 11h, a ouvidoria itinerante com foco na área de 
saúde. 

as unidades básicas dos bairros cabeceiras, Galo e Honório 
bicalho já receberam a ação que ainda será realizada nas 
ubSs do mingu (24/10) e nossa Senhora de fátima (31/10).  

todo cidadão pode fazer a sua parte para nova lima avançar 
ao contribuir com sugestões, reclamações e outros: basta 
comparecer à rua Scott, nº 69 a – centro, das 8h às 17h, pelos 
telefones (3542-5938 e 3542-5980) ou email: ouvidoria@
pnl.mg.gov.br. 

de 6 a 11 de novembro, a Prefeitura realiza 
o Circuito de Turismo Empreendedor nas 
regiões: Sede, vila da Serra, Jardim canadá 
e São Sebastião das Águas claras. o objetivo 
é sensibilizar os empreendedores de nova 
lima para oportunidades turísticas que o 
município oferece e promover interação 
entre as partes interessadas e a produção 
associada.

Nesses primeiros encontros, serão realizadas 
palestras com foco no patrimônio, história 
de Nova Lima e potencialidades turísticas, 

além de ações específicas em cada uma 
dessas regiões.

Podem participar da ação bares, restaurantes, 
empresários do ramo, produtores de 
eventos, hotéis, pousadas, cervejarias, 
artesãos, casas de eventos, quitandeiras, 
empreendedores da Associação Empresarial 
e entidades do segmento. 

as inscrições devem ser feitas pelo telefone: 
(31) 3581-8423

Bairros recebem Ouvidoria Itinerante focada nos serviços prestados na saúde

Encontros têm por objetivo criar um espaço para oportunidades de negócios e 
expansão de produtos voltados ao turismo
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PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 3

Governo

nOva lima SeRá Sede dO nOvO camPUS
da PUc minaS
Iniciativa representa um avanço na educação e para a sociedade nova-limense

A construção de mais uma unidade do campus da PUC Minas 
será em solo nova-limense. o terreno de 98 mil metros 
quadrados de área foi cedido pela cSul desenvolvimento 
urbano e está localizado na região do alphaville lagoa 
dos ingleses. a perspectiva é de que o local abrigue o 
campus vetor Sul com a oferta de cursos de graduação 
e pós-graduação, uma unidade do colégio Santa maria e 
43.000m² de área verde. 

a instalação da Puc minas em território nova-limense 
representa avanço para a sociedade, principalmente, para 
os jovens que terão mais uma oportunidade de estudos. 
além disso, trará mais arrecadação para o município. 

a localização onde será implantado o complexo de 
educação também beneficiará outras cidades da região 
Metropolitana, pois milhares de alunos se deslocam para 
buscarem cursos superiores e especialidades na capital.

A solenidade de assinatura do protocolo de intenções ocorreu no 
dia 5 de outubro, no Palácio Cristo Rei, em Belo Horizonte, entre a 
Sociedade Mineira de Cultura e a CSul.

Maury bastos,
Diretor-presidente da CSul 
Empreendimentos

Essa será uma oportunidade de ensino de 
qualidade não só para a cidade, mas para a 
Região Metropolitana. Além disso, a área verde de 
preservação reforça o nosso compromisso com o 
desenvolvimento sustentável

Dom Walmor oliveira,
arcebispo Metropolitano 

A PuC e o Colégio Santa Maria irão abrir caminhos 
novos para toda a sociedade. Queremos contribuir 
com a educação e com o diálogo

Waldir Salvador,
Consultor da CSul

A vinda do campus da PuC e 
do Colégio Santa Maria é, na 
verdade, uma alavanca não só 
para o desenvolvimento de Nova 
Lima, mas para as regiões que 
a circundam. A cidade vem se 
confirmando a cada dia como 
uma grande opção para o 
desenvolvimento organizado e 
seletivo de empresas e instituições 
que querem e precisam ampliar 
suas atividades na região central 
do Estado, com a qualidade 
e segurança que o município 
oferece.
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ediTal de nOTiFicaçãO da Penalidade de mUlTa
o Secretário municipal de Segurança, trânsito e transportes Públicos 
do municipio de nova lima, na qualidade de autoridade de trânsito, 
com fulcro nos artigos 281 e 282, do código de trânsito brasileiro, na 
deliberação nº 66/04, do conselho estadual de trânsito - cetran-mG, 
e resolução nº 619/16, do conselho nacional de trânsito - contran, 
considerando que a empresa brasileira de correios e telégrafos - ect, 
devolveu as notificações de Penalidade de multas por não ter localizado 
os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das 
respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados desta publicação, para, caso queiram, interpor  recurso  junto  
à Jari - Junta administrativa  de recursos de infrações da SemSt, sito 
à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro, nova lima-mG ou  proceder  
ao  pagamento da multa por  oitenta por cento do seu valor, na forma 
estabelecida no artigo 284  do  c.t.b, como segue:

Placa      infração       data         Hora      Proces.
GQG-2478               556-80                 09/08/2017                 14:34                  7742345   
GSY-0564                554-12                  09/08/2017                 09:15                  7752843   
GVV-5873                555-00                  07/08/2017                 16:08                  7773398   
HFW-0454               545-21                  16/08/2017                 18:30                  7787574   
HHP-7722                554-12                  09/08/2017                 09:27                  7754656   
HJU-5902                 555-00                  09/08/2017                 15:39                  7754651   
HNE-8907                554-12                  09/08/2017                 16:17                  7779246   
KOH-7686               554-12                  07/08/2017                16:10                   7722389   
OLP-7565                555-00                  09/08/2017                16:24                   7795500   
OPB-2590                554-11                 15/07/2017                 10:53                  8328972   
OQH-8100              548-70                  13/07/2017                 22:05                  8328948   
PWP-3052               545-21                 16/08/2017                 18:30                  7782743   
PXM-3825               545-21                  08/08/2017                10:20                   7788965   
PZF-6882                545-21                  11/08/2017                 11:28                  7779991

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: : 23/08/2017  a  08/09/2017                                           

Placa      infração       data         Hora      Proces.
FJZ-9496                  554-11                  28/08/2017                11:04                  7762963   
GPJ-5246                  653-00                  06/08/2017                09:30                  7722352   
GXY-7447               550-90                  24/08/2017                 15:20                  7822335   
GYF-7659                706-40                  22/08/2017                17:50                   7763788   
GZD-8742               554-11                  28/08/2017                11:03                   7787935   
HBL-5043                554-11                  22/08/2017                10:53                   7816321   
HGR-2505               555-00                  31/08/2017                11:18                   7844423   
HJA-8196                 555-00                  23/08/2017                10:30                   7765528   
HJI-2208                  545-21                  21/08/2017                10:54                  7779010   
HKR-9285               554-11                  22/08/2017                10:55                  7831821   
HLP-4240                556-80                  04/05/2017                13:58                   8173285   
HNQ-7470              554-11                  28/08/2017                11:03                  8412151   
NID-4366                546-00                  18/08/2017                 12:10                  7778089   
OPJ-4062                 555-00                  23/08/2017                10:30                  7790612  
PVI-0083                 556-80                  17/08/2017                 15:15                  7808401   
PVQ-9778               554-12                  29/08/2017                 10:25                  7791938   
PWF-1513               554-12                  30/08/2017                 11:44                  7828697   
PXG-6645                556-80                 11/09/2017                10:48                  7855355   
QDC-5745               554-11                  28/08/2017                11:04                   7829288   

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: : 13/09/2017 a  22/09/2017                                           

Placa      infração       data         Hora      Proces.
HBB-3173                554-17                 30/08/2017                 16:44                  7837591   
HCA-6510               555-00                  31/08/2017                11:11                   8440407   
HFK-5106                554-11                 19/09/2017                 09:17                  7808304   
HIQ-3801                561-44                  27/08/2017                 06:30                  7857632   
HLN-1094               554-11                  19/07/2016                 11:25                  6958441   
IAD-5575                 555-00                 01/09/2017                 22:23                   7853335   
OLP-6542                653-00                  08/08/2017                01:24                   7758733   
OOV-0048               545-21                 11/09/2017                 14:57                   7801926   
PUD-3774               550-90                  28/08/2017                 11:03                  7818687   
PUJ-4640                 554-12                  25/09/2017                 17:01                  8463943   
PWA-4332               554-12                 14/09/2017                 10:56                   7813720   
PWH-3037              554-11                 13/09/2017                 11:26                   7845788   
PYK-6657                705-61                 14/09/2017                 10:45                   7845947

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: : 25/09/2017  a  10/10/2017                                           

Placa      infração       data         valor      Proces.
EVV-0295                  555-00               12/05/2017                130,16                 7617056   
GPO-3500                 555-00                09/05/2017                130,16                 8176312   
GRH-8782                 556-80               12/05/2017                195,23                 7577404   
GTF-5994                 556-80                01/06/2017                195,23                 7628096   
GXO-7766                 736-62               12/05/2017                130,16                 7555843   
GYM-0106                554-11                22/05/2017               195,23                 7571047   
GYP-2175                 556-80                10/05/2017                195,23                 7612965   
GZB-2311                 555-00                12/05/2017                130,16                 7626072   
HAZ-3779                 556-80                04/05/2017                195,23                 7549758   
HAZ-3779                 556-80                17/05/2017                195,23                 7550157   
HBH-3188                555-00                19/05/2017               130,16                 7571410   
HCJ-5815                  554-13                23/05/2017                195,23                 7641640   
HCV-5162                556-80                26/04/2017                195,23                 7527554   
HDD-0685                 555-00                09/05/2017               130,16                 7612658   
HDQ-8888                555-00                23/04/2017               130,16                  7516133   
HFX-6490                 554-12                23/05/2017                195,23                 8207905   
HGP-6680                 555-00                09/05/2017               130,16                 8176316   
HGP-6680                 555-00                31/05/2017               130,16                 8221696   
HGR-1946                 545-21                02/05/2017                195,23                 7529428   
HIA-0386                  555-00                09/05/2017                130,16                 7551499   
HID-4468                  554-14                20/05/2017                195,23                 7571445   
HJD-1121                  555-00                12/05/2017               130,16                 7623152   
HJR-2534                  554-11                 02/06/2017                195,23                 7632592   
HJU-5902                  555-00                10/05/2017               130,16                 7574397   
HKE-1307                 555-00                31/05/2017                130,16                 7648149   
HKR-0449                 653-00                15/06/2017               195,23                  7632006   
HKT-5584                 556-80                26/04/2017               195,23                  7532226   
HLD-5355                 555-00                17/06/2017                130,16                 7693670   
HLX-7205                 556-80                10/05/2017                195,23                 7612946   
HLX-7205                 556-80                12/05/2017                195,23                 7620048   
HMI-4845                  604-12                05/06/2017               195,23                  7687998   
HMV-1112                555-00                02/05/2017                130,16                 7561818   
HMY-9494                556-80                26/04/2017               195,23                  7532139   
HNA-4889                555-00                19/05/2017                130,16                 7560103   
HNG-3098                554-14                23/05/2017                195,23                  7591694   
HNX-5141                 604-11                24/06/2017               195,23                  7702641   
JXZ-4508                   555-00                19/05/2017               130,16                  7571419   
KHO-1456                 555-00                23/04/2017                130,16                  7504362   
MSZ-2872                 555-00                27/05/2017               130,16                  7612424   
NQR-8810                 556-80                23/05/2017               195,23                  8207801   
NXY-1807                 555-00                02/05/2017               130,16                  7583286   
NXZ-5732                 554-14                15/05/2017               195,23                  7581591   
NYE-9937                  554-12                02/05/2017                195,23                 7580000  
OLP-6143                 573-80                10/06/2017                293,47                 7662577   
OLU-7460                 554-14                02/05/2017                195,23                 8151671   
OLV-2547                  556-80                10/05/2017                195,23                 7605568   
OLV-3009                  555-00               31/05/2017               130,16                 7593632   
OLY-6004                  550-90                12/06/2017                130,16                 7653079   
OPI-9217                   545-21                10/06/2017                195,23                 7668644   
OPL-8486                  556-80                26/04/2017               195,23                 7504523   
OPT-3160                 546-00                18/05/2017                130,16                 8197252   
OQC-7243                556-80                17/05/2017                195,23                 7595603   
OQD-2685                554-12                09/05/2017               195,23                 7612631   
OQE-5483                 556-80                12/05/2017                195,23                  7602136   
OQK-4063                555-00                 23/04/2017               130,16                  7550479   
OQY-5727                550-90                 09/06/2017               130,16                 7668453   
OWL-5151                545-21                10/06/2017                195,23                 7682749   
OWS-0117                545-21                25/04/2017                195,23                 7557560   
PUB-4297                 555-00                 07/05/2017               130,16                 7602833   
PUP-3067                  556-80                31/05/2017                195,23                 7653217   
PUT-9058                 581-91                13/05/2017                880,41                 7579769   
PUT-9058                 525-83                13/05/2017            2.934,70                   7579767   
PUX-2537                 554-11                07/06/2017                195,23                 7679022   
PWF-0672                 554-12                09/05/2017                195,23                 7574067   
PWH-2281                545-21                13/05/2017                195,23                 7626126   
PXE-0174                  555-00                31/05/2017               130,16                  7619617
PXG-6536                 545-21                13/05/2017                 195,23                7558907   
PXJ-1988                   548-70                04/05/2017                 195,23                7560853   
PYF-6892                 556-80                03/06/2017                 195,23                7628358   
PYS-8846                  548-70                24/04/2017                  195,23                7504365   
PZC-7123                 545-22                12/05/2017                  195,23               7602184 

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 23/08/2017  a  11/09/2017



PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 5

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

Placa      infração       data         valor      Proces.
GZH-7024                518-52                10/04/2017                195,23                 7525023   
GZH-7024                686-61                10/04/2017                130,16                 7525022   
HEH-7226                685-80                 11/04/2017               130,16                 7494504   
HZV-3900                573-80                 20/04/2016               191,54                 7334194   
PUP-3067                 554-11                 22/05/2017               195,23                 7624726   
PZI-8196                   554-14                 20/05/2017               195,23                 7559303  

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 13/09/2017  a  25/09/2017

Placa      infração       data         valor      Proces.
GWA-6677                545-26                10/07/2017                195,23                 7743687   
GWK-6812                573-80                10/06/2017                293,47                 7638781   
GWM-5715               555-00                01/06/2017                130,16                 7662756   
HEH-6308                 556-80                03/06/2017                195,23                 7616913   
HFR-4770                 554-12                 03/06/2017                195,23                 8244241   
HGF-4419                 554-13                23/12/2015                   53,20                 6583868   
HGG-4421                550-90                29/07/2017                 130,16                 7782619   
HGK-0174                545-21                27/06/2017                 195,23                7677813   
HGS-9425                 555-00                20/06/2017                 130,16                7696881   
HHG-1179                555-00                01/06/2017                 130,16                 7602617   
HHT-3744                545-21                27/01/2016                 127,69                 6682463  
HHV-8698                545-21                02/07/2017                195,23                 7674116   
HHX-1533                546-00                18/04/2016                    85,13               6818452   
HID-4468                  554-14                03/06/2017                 195,23                 7624172   
HJR-7339                  554-11                31/05/2017                 195,23                7600975  
HJT-7830                  556-80                03/06/2017                 195,23                8236051   
HKP-9387                 554-12                02/06/2017                 195,23                 7666038   
HLB-1290                 555-00                 25/06/2017                 130,16                 8274477   
HLF-0476                 548-70                12/07/2017                 195,23                 7675339  
HLN-7787                 545-26                31/05/2017                 195,23                 7646245   
HMZ-6331                556-80                01/06/2017                 195,23                 7668524   
HNC-8689                555-00                 20/03/2016                   85,13                6745501  
HNI-5324                  555-00                01/06/2017                 130,16                7628042   
HOJ-6940                  555-00                01/06/2017                 130,16                 8236159   
JFN-6036                   653-00                07/07/2017                 195,23                 7675348   
JGA-8837                  548-70                10/06/2017                 195,23                7684542   
JMJ-5818                   573-80                10/06/2017                 293,47                7626539   
NYB-8630                545-22                19/06/2017                 195,23                8267683   
OMF-9944                556-80                20/07/2017                 195,23                7741788  
OPJ-3493                  555-00                 01/06/2017                130,16                 7652759   
OWH-8444              550-90                 29/05/2017                130,16                 7619459   
PUE-1079                 555-00                 01/06/2017                 130,16                 7606611   
PVM-0708                554-12                 30/05/2017                 195,23                  7604031   
PVP-3291                 587-80                 01/06/2017                 130,16                7692960   
PWH-1961               554-12                 02/06/2017                 195,23                7672797   
PWT-0949               556-80                 03/06/2017                 195,23                 7613947   
PWY-5674               599-10                 07/06/2017                 293,47                7653069  
PXG-4153                545-26                 08/06/2017                 195,23                7662306   
PZN-1130                556-80                 02/07/2017                 195,23                8307349   

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 27/09/2017  a  10/10/2017

JUnTa adminiSTRaTiva de RecURSOS de inFRaçÕeS - JaRi
nos termos e de conformidade com a legislação e regulamentos 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 
Jari - Junta administrativa de recursos de infrações de nova lima, 
por ocasião da sua 60ª Sessão ordinária, realizada em 28/11/2016, 
apreciou e julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as 
seguintes decisões: 

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.

Recurso           Placa 
4895001201700150                 PWY2939 
4895001201700093                 HGK3002
4895001201700094                 HGK3002 
4895001201700160                 OQG1667

deFeRimenTO

Recurso           Placa 
4895001201700154                   HMR5812
4895001201700155                   JJD3432
4895001201700157                  HVB4427
4895001201700159                  HWK2903
4895001201700163                  OOW7809
4895001201700161                  OQQ6926
4895001201700162                  OQQ6926

indeFeRimenTO



Saúde

PReFeiTURa incenTiva PRevençãO
e PROmOçãO à Saúde

Semana OdOnTOlógica

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) amplia atendimentos especializados em Nova Lima

além dos atendimentos nas áreas de assistência social, 
fonoaudiologia, farmácia, fisioterapia e nutrição, o Governo 
municipal passou a oferecer, dentro do núcleo de apoio à 
Saúde da família (nasf), mais dois tipos de atendimentos 
especializados em toda a cidade: terapia ocupacional e 
educação física.

os profissionais do nasf atuam na atenção básica, apoiando 
as equipes Saúde da família na prevenção e promoção da 
saúde. Por meio de ações conjuntas, são contemplados 

todos os ciclos de vida, em várias ações como atendimentos 
individuais, visitas domiciliares, além de práticas e ações 
educativas nos diversos grupos populacionais específicos, 
dentre eles: gestantes, crianças, adolescentes, idosos, obesos, 
hipertensos e diabéticos.

o nasf está presente nas 21 equipes de Saúde da família do 
município e suas ações são desenvolvidas após planejamento 
mensal integrado.

a Semana odontológica foi realizada pela 15a vez em 
nova lima. nos dias 18 e 19 de outubro, a Prefeitura 
promoveu, no lions clube, uma série de palestras 
sobre temas relacionados à área, como atendimento 
humanizado, biossegurança, desafios, dentre outros, a 
fim de oferecer educação permanente aos dentistas, 
auxiliares de saúde bucal e técnicos de higiene bucal 
da rede de saúde do município.

Serviços complementam os cuidados com os usuários do Sistema Único de Saúde (SuS)

Antônia de Andrade Conceição, 
moradora do Bairro vila Operária

luzia de Souza Mendes,
moradora do Bairro Chácara dos Cristais

Esse grupo pra mim é uma bênção. Antes, 
eu chorava o tempo todo, por causa da 
depressão. Aqui a gente faz os exercícios 
direitinho, ri, conta piada. Hoje, já faz parte 
da minha vida. Sem as atividades eu não 
fico. Sempre venho

Aceitei o convite para participar e estou 
me sentindo muito bem. À noite, eu ficava 
tossindo. Agora que faço caminhada, eu 
estou relaxando, conversando e distraindo. 
Isso melhorou minha qualidade de vida

• Assistente Social
• Educador Físico
• Farmacêutico
• Fisioterapeuta 
• Fonoaudiólogo
• Nutricionista
• Terapeuta Ocupacional
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PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 7

cidade Se mOBiliza
em BOTa-FORa 

caSOS cOnFiRmadOS na cidade (2017)

o Governo municipal realiza, de 6 a 11 de novembro, mais 
uma edição do bota-fora do Aedes aegypti. a população está 
convocada a fazer a sua parte e colocar na porta de casa os 
materiais que possam servir de criadouro do mosquito, como 
pneus, garrafas, sacos plásticos, dentre outros. um caminhão 
percorrerá, das 8h30 às 14h, as ruas dos bairros, conforme 
cronograma pré-estabelecido. no Jardim canadá, haverá coleta 
em todos os dias. 

O Aedes aegypti é o vetor de doenças como dengue, zika e 
chikungunya. em 2017, nova lima registrou os primeiros 
casos de chikungunya. a preocupação aumenta, pois a doença 
se espalhou rapidamente por Minas Gerais, atingindo a maior 
transmissão da história e registrando os primeiros casos de 
morte.

com a proximidade do período de chuvas, também é importante 
que os proprietários mantenham os lotes limpos.

Saúde

Cresce o alerta contra a chikungunya, doença
que registrou primeiros casos em Nova Lima neste ano

Agentes de combate a endemias realizam Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes aegypti – LIRAa

Nova Suíça, Bela Fama, Campo do Pires, Nossa Senhora de Fátima, 
Matadouro, Cruzeiro, vale da Esperança, vila Marise, vila São Luiz, 
Alvorada, Cascalho, Centro, Retiro, Cabeceiras, vila São José, Parque 
Aurilândia, José de Almeida, Ouro velho Mansões, Bosque do Jam-
breiro, ville de Montagne, São Sebastião das Águas Claras, Jardim 
Canadá, Passárgada e vale do Sol.

A Farmácia Municipal Glauco Orlando Sarti – Lolota, 
situada na Avenida Rio Branco, 353, Centro, passou
a funcionar aos sábados, das 7h às 13h.

132 de dengue e 3 de chikungunya

BaiRROS em qUe FORam
encOnTRadaS laRvaS POSiTivaS
neSTe anO:

FiqUe ligadO!

e da ZIKAda CHIKUNGUNYA

dia de

Santa Rita
Enforcados
Olaria de Bicalho
Matozinhos
Honório Bicalho
Nova Suíça
Gaia de Bicalho
Jardim Canadá
Alto do Gaia
Bela Fama
Nossa Senhora de Fátima
São Bento
Mário Melo
Residencial Chácara Belarmino

06/11

Cruzeiro
Campo do Pires
Vale da Esperança
Oswaldo Barbosa I
Cascalho
Vila Marise
Montividiu
Matadouro
Areão do Matadouro
Vila São Luiz
Jardim Canadá

07/11

Mingu
Mina D’água
Centro
Rosário
Chácara Bom Retiro 
Oswaldo Barbosa II
Galo Novo/Galo Velho
Vila Lacerda
Alvorada
Cristais
Chácara dos Cristais 
Jardim Canadá

08/11

Vila Operária
Vila Passos
BNH
Bom Jardim
Rua Nova
Retiro
Olaria
Boa Vista
Cariocas
Quintas
Jardim Canadá

09/11

Cabeceiras
Vila São José
Vila Madeira
Parque Aurilândia
Bela Vista
José de Almeida
Vila Nova Betânia 
Vila Industrial
Pau Pombo
Vila Odete
Vila Aparecida
Jardim Serrano 
Jardim Canadá

29/11

Vale do Sereno
Vila da Serra
Vale do Sol
Água Limpa
São Sebastião das Águas Claras
Jardim Canadá

11/11

O Bota-fora é uma ação que acontece periodicamente em toda a cidade. 
Um caminhão percorre os bairros, recolhendo materiais e objetos 
que podem se tornar criadouros para o vetor da dengue e outras doenças. 
Os moradores devem descartar todo tipo de material inutilizável que
estiver servindo de criadouro para o mosquito.

BOTA-FORA Nosso bairro, nosso espaço. 
Todos contra o Aedes!

Não deixe água parada 
em vasos de plantas, garrafas e pneus. 
Tampe a caixa d’água e a lata de lixo 
também. Não deixe acumular água 
em calhas ou na laje de sua casa. 

Onde tem água parada e limpa pode 
ter foco do Aedes. Evite essas doenças que 
nos fazem tanto mal e podem até matar. 
A Prefeitura de Nova Lima está fi rme na 
luta contra o Aedes. PARA VENCER, A 
GENTE PRECISA DE VOCÊ. PARTICIPE.

Não deixe água parada 
em vasos de plantas, garrafas e pneus. 
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vagas de Emprego Desenvolvimento, Trabalho e Renda

BancO de TalenTOS
Compareça à rua Chalmers, nº 88, 
Centro ou à rua Kenon, nº 95, 
Jardim Canadá, com carteira de 
trabalho, documento de identidade, 
CPF e comprovante de endereço.  

os cadastros poderão ser feitos até 
25 de outubro. Caso o candidato já 
tenha efetuado o cadastro no período 
de seis meses, não é necessário 
refazê-lo. Confiram mais vagas em 
nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

mecânicO de manUTençãO
(cód. 288)
É necessário ter ensino técnico 
profissionalizante, residir em nova lima 
e ter experiência em manutenção de 
equipamentos de usinas. benefícios: vale-
transporte, vale-refeição, cesta básica e 
assistência médica. Horário de trabalho: 
escala a ser definida. Salário: r$ 1.515,00 
+ participação nos resultados (até sete 
salários anuais)

OPeRadOR de FORnO de 
FUndiçãO (cód. 290)

É necessário ter ensino médio ou 
profissionalizante, residir em nova 
lima e ter experiência em atividades na 
área de fundição, com metais líquidos e 
laminação. benefícios: vale-transporte, 
vale-refeição, cesta básica e assistência 
médica. Horário de trabalho: escala a 
ser definida. Salário: r$ 1.515,00 + 
participação nos resultados (até sete 
salários anuais)

aUxiliaR adminiSTRaTivO 
FinanceiRO (cód. 291)

Sexo masculino. idade de 25 a 35 
anos. É necessário ter ensino superior 
em Contabilidade, Administração, 
Economia ou Gestão de Processos 
e residir em nova lima, além de ter 
experiência mínima dois anos em 
rotinas administrativas, controle de 
benefícios, folha de ponto, contas a 
pagar e contas a receber. benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição, plano 
de saúde e odontológico, seguro de 
vida e plano de gratificação. Horário de 
trabalho: das 8h às 18h. Salário: 
r$ 1.500,00

vendedOR (cód. 294) 

ambos os sexos.
É necessário ter ensino médio completo 
ou superior, carteira de habilitação B 
e veículo próprio e residir em nova 
lima, além de experiência mínima de 
seis meses em venda de medicamentos 
e conhecimento em informática. 
responsável por realizar o atendimento 
aos clientes, inclusive a aplicação de 
medicamentos injetáveis. benefícios: 
transporte e ticket-refeição. Horário de 
trabalho: das 7h15 às 17h, de segunda 
a sexta-feira. Salário: r$ 1.959,00 + 
comissão

númeRO de emPReSaS de nOva lima 
vencedORaS de PROceSSOS
liciTaTóRiOS aUmenTOU 81%

investir no empreendedorismo local e gerar um ciclo de crescimento econômico. É com 
esse foco que o programa comprar bem já apresenta resultados que reafirmam o esforço 
da administração municipal. entre janeiro e agosto deste ano, a média de empresas 
vencedoras de processos licitatórios com sede no município era de 16%. apenas no mês 
de setembro, esse percentual passou para 29%, ou seja, um aumento de 81% do número 
médio de empresas vencedoras.

além disso, têm sido realizados cursos gratuitos que já qualificaram 51 empreendedores. 
ao participar dos cursos, o empresário tem a oportunidade de conhecer mais sobre o 
processo de compras governamentais, tendo em vista uma série de benefícios que a 
Prefeitura oferece. 

Para alavancar ainda mais o empreendedorismo, são realizadas ações pela Prefeitura 
que vão desde o auxílio para que o nova-limense possa ter o próprio negócio, passando 
por uma melhoria dos processos de concessão de alvarás e outros. 

Em poucos meses de implantação, o programa Comprar Bem já faz
a diferença para as empresas locais e alavanca a economia

Somente neste mês de setembro, do total que foi licitado pela Prefeitura (R$ 561,217.38), 
as empresas de Nova Lima conseguiram, em contratos, o total de R$ 480.941,26, ou seja, 
85,7% foi vencido por empresas sediadas em Nova Lima. Esse percentual é muito superior 
à média dos meses anteriores de 2017, em que as empresas de Nova Lima venceram, do 
total licitado, 32,6%, antes do programa Comprar Bem. 

Mais cursos serão oferecidos: no dia 24/10, foco em empresas fornecedoras materiais 
escolares; dia 31/10, oficina de plano de negócios, em parceria com o Sebrae; dia 14/11, 
foco em empresas de Serviços Gráficos, e dia 28/11, foco em empresas fornecedoras de 
Material de Expediente. Participe!

Saiba mais: (31) 3541-3369

cOmPRaR Bem geRa BOnS ReSUlTadOS

nOvOS cURSOS

Após o Comprar Bem ser apresentado como um exemplo de sucesso em 
uma capacitação do Sebrae, representantes do município de Capim Branco 
se mostraram interessados em conhecer melhor o programa e fizeram uma 
visita a Nova Lima, no dia 20 de outubro, para promover um intercâmbio de 
conhecimento e aplicar o projeto no município.
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PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 9

Turismo

venHa SaBOReaR O melHOR da gaSTROnOmia

cOnFiRa OS PRaTOS e eSTaBelecimenTOS PaRTiciPanTeS 

uma oportunidade de experimentar pratos saborosos e diferenciados, 
harmonizados com as melhores cervejas produzidas na cidade. essa é 
a proposta do festival gastronômico Harmoniza nova lima, que vai 
até o dia 15 de novembro, em 13 bares e 10 cervejarias, espalhados 
nas regiões Sede, Honório bicalho, vila da Serra, alphaville e São 
Sebastião das Águas claras. 

a iniciativa da Prefeitura tem por objetivo promover um circuito 
descentralizado com foco na degustação. Para agradar ainda mais 
o paladar dos nova-limeses e visitantes, foram criados cardápios 
exclusivos para harmonizar pratos e petiscos com os diversos rótulos 
artesanais produzidos na cidade. 

BAR DA NELMA
r. Poços de caldas, 80 – bairro fazenda do benito
Picolé de torresmo marinado na cerveja Kud com 
dadinho de polenta acompanhado de geleia de 
pimenta. Cerveja escura esb, da cervejaria Kud
 
BAR ARAPONGA
rua francisco Gomes, 16 - bairro Quintas
filé de tilápia grelhado, acompanhado de 
alcaparras. Cerveja beija-flor-american Wheat 
ale, da cervejaria são sebastião

bar daS QuintaS
rua olavo bilac, 413 – bairro Quintas
Fraldinha Feroz servida com manteiga aromatizada 
com alho e ervas acompanhada de farofa croc 
especial. Cerveja pilsen laut, da cervejaria laut 
beer

KioSQue do toninHo
rua lauro magalhães Santeiro, 373 – bom Jardim 
(Savassinha)
contra-filé à borboleta: contra-filé grelhado na 
chapa, partido ao meio com batatas palito fritas, 
salada mista e dois ovos fritos em cima da batata. 
Cerveja áustria lager, da cervejaria Krug

AGRETTi
rodovia mG-030, 1709 – bairro ouro velho
aipim de Sol. coxão mole de sol passado na 
manteiga com cebola. acompanha mandioca frita.
Cerveja Weizen- rheingold, da cervejaria verace

NOVA GOURMET
rod. Januário carneiro, 1164 - Pau Pombo
Salmão do Januário - Salmão grelhado ao molho 
de maracujá com gratin de batata brucke-miX-it-
iPa. Cerveja brucke, da cervejaria brucke

cantina e GrelHaria Província de minaS
avenida Picadilly, 150, center vi – alphaville
filé mignon ao molho gorgonzola. acompanha 
torradas. Cerveja english pale ale, da cervejaria 
Capa preta

PiMENTA MALAGUETA
rua dona maria da Glória, 529 – São Sebastião 
das Águas Claras
Frango com Bacon empanados com molho 
agridoce de pimenta biquinho. Cerveja Híbrida, 
da cervejaria sátira 

MAR MiNEiRO
rua da Servidão, 300 - São Sebastião das Águas 
Claras
costelinhas de porco fritas acompanhadas de 
anéis de cebolas crocantes e molho barbecue 
de goiabada cascão. Cerveja vinil baba, da 
cervejaria vinil

realíSSimo
estrada real, 1266 - Honório bicalho
Carne de Sol com mandioca na manteiga marinada 
com ovos de codorna, pimenta biquinho, salsinha e 
cebolinha. acompanha molho de rapadura. Cerveja 
sputnik-american pale ale, da cervejaria menk

CASSiS
alameda do ingá, 95 - vila da Serra
Jarret de porco assado, couve rasgada e refogada, 
crispe de bacon, lentilhas. acompanha molho de 
tamarindo. Cerveja Cascavel - english india pale 
ale, da cervejaria são sebastião
 

da mata Sítio bar
rodovia mG-030, 3017 - Santa rita
filé de tilápia à doré  com molho tártaro e batatas 
rústicas. Cerveja river flow, da cervejaria verace

aKemi
alameda da Serra, 288 loja 1 - vale do Sereno
atum selado em crosta de gergelim. acompanha 
purê de edamame. Cerveja submissão, da 
cervejaria Krug

Festival Harmoniza Nova Lima vai até o dia 15 de novembro com pratos e cervejas especiais em diversos bares da cidade

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

Aládia Cristina Rodrigues Medina, 
moradora do Bairro Quintas II

Eu achei uma iniciativa muito interessante 
porque Nova Lima precisa desses eventos de 
lazer e turismo para a população, além de 
promover o comércio de bares tão vasto na 
cidade

priscila Regina, 
proprietária do Bar das Quintas 

A importância é enorme porque 
potencializa o movimento do bar e é 
uma atração para promover o próprio 
município, além de estimular pessoas 
que não têm o costume de vir sempre a 
começarem a vir também
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Planejamento

Segurança

Meio Ambiente

aUdiência PúBlica diScUTe mOBilidade URBana

maiS SegURança naS
viaS PúBlicaS

legiSlaçãO RegUlamenTa SeRviçO de TRanSPORTe
de ReSídUOS nO mUnicíPiO
Restos da construção civil e volumosos deverão ser destinados a locais licenciados

Realizada no dia 10 de outubro, a audiência faz parte das ações para que a população possa contribuir
com opiniões e sugestões

no dia 10 de outubro, foi realizada a primeira audiência Pública do 
Plano municipal de mobilidade urbana (Planmob), no teatro municipal 
Manoel Franzen de Lima, com o objetivo de estimular a participação 
popular, com demandas e sugestões sobre trânsito, transporte, 
acessibilidade e outros. no encontro, foram apresentadas as etapas 
já realizadas do levantamento de dados para o diagnóstico. Para que 
a população possa participar e contribuir com o Plano de Mobilidade, 
a Prefeitura criou o site www.planmobnovalima.com.br, em que é 
possível enviar sugestões, mandar e-mails e acompanhar os eventos.

as próximas etapas do Planmob são análise dos dados coletados, 
diagnóstico da situação existente e simulação de prognósticos. em 
fevereiro de 2018, está programada a segunda audiência para ampliar 
mais a participação da população.

As vias públicas passam por revitalização de 
segurança. nessa primeira etapa, são priorizadas 
as áreas escolares e a região central, por 
apresentarem maior fluxo de veículos e pedestres, 
com a instalação de novas placas (sinalização 
vertical) e revitalização da pintura de faixas 
de pedestres, linhas de bordas e redutores de 
velocidade (sinalização horizontal).

nova lima passará a ter regulamentados os serviços de transporte, 
geração e destinação final de resíduos da construção civil e volumosos, 
cujo objetivo é inibir a disposição inadequada desses resíduos, bem 
como garantir segurança e a gestão sustentável no município.

A principal e importante mudança apontada pela Deliberação 
normativa nº 11, de 14 de setembro de 2017, do conselho municipal 
de desenvolvimento ambiental de nova lima (codema), diz respeito 
ao  transporte e à destinação desses resíduos. o serviço só poderá ser 
feito por transportadoras licenciadas que deverão ser responsáveis 
pela correta destinação final do material.

Para obter a autorização ambiental da Prefeitura, cada transportador 
deverá abrir processo administrativo, mensalmente, na Seção de 
Protocolo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e solicitar a 
certidão de transporte de resíduos (ctr). esse documento deverá ter 
a identificação da quantidade, o tipo de resíduos e para onde serão 
destinados. essa deliberação entrará em vigor em fevereiro de 2018.

Saiba mais: www.novalima.mg.gov.br

Redutor de velocidade na Rua Santa Cruz
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PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 7

nãO JOgUe lixO naS viaS PúBlicaS

SeRviçOS de manUTençãO e inFRaeSTRUTURa em váRiOS POnTOS da cidade 

Obras

PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 11

o período de chuva chegou e, com ele, a preocupação e atenção com o lixo, entulhos e outros 
objetos que são jogados nas ruas, causando o entupimento das bocas de lobo, ramais e 
galerias de água pluvial e, consequentemente, alagamentos. 

a Prefeitura continua fazendo o dever de casa com a manutenção do sistema de drenagem 
das vias públicas e limpeza no interior das bocas de lobo, dos ramais e galerias da rede que 
coleta a água pluvial. a Prefeitura ainda realizou limpeza mecanizada com um caminhão 
equipado com hidrojateamento e também sucção dos detritos.

lemBRe-Se

• não jogue lixo, entulho, 
garrafas pet, latinhas nem 
quaisquer outros objetos 
nas bocas de lobo, ramais e 
galerias pluviais.
• não deixe materiais de 
construção em via pública e 
perto de bocas de lobo.
• um simples gesto de não 
jogar um papel de bala na 
rua, por exemplo, é outra 
importante contribuição.

colabore! ao perceber bocas 
de lobo entupidas, ligue no 
(31) 3541-4405

RuA SAntA tEREzInhA 

Há cinco anos, uma rede que coleta o esgoto das casas situadas 
na travessa Santa terezinha (esquina com rua de mesmo nome), 
no Bairro Boa Vista, apresentava obstrução e causava transtorno 
para os moradores por conta de uma manilha que estava 
danificada, e o esgoto retornava dentro de residências. o trecho 
foi reparado e a rede, desobstruída. além disso, duas caixas 
de passagens foram reconstruídas em local onde a manutenção 
poderá ser feita sem transtornos. 

bAIRRo bonFIM 

A rede coletora de esgoto estava obstruída na Rua Benedito 
valadares, em frente ao nº 215. tão logo a Prefeitura identificou 
o problema, o serviço foi solucionado com agilidade.

pRAçA DA MInA D´áGuA  

a Prefeitura está executando serviços de recuperação do piso 
da Praça mina d´Água e colocará grades de proteção em dois 
espaços. a rede mista (coleta de esgoto e água) em frente à 
praça também passa por manutenção.

AV. pRoFESSoR AlDo zAnInI   

a obra de contenção em um pequeno trecho da via está concluída. 
A recuperação segue com a construção de um muro tipo gabião 
(estrutura com telas galvanizadas e pedras) em outro trecho 
onde houve desmoronamento, próximo ao centro de convivência 
Socioambiental.

hugo César Espósito, 
morador da Travessa Santa Terezinha

Há mais de cinco anos, convivíamos com infiltração em 
um dos quartos da casa. Agora técnicos da Prefeitura 
vieram aqui, resolveram o problema e nos deixaram mais 
aliviados
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Meio Ambiente

BRincadeiRa qUe leva aO cOnHecimenTO 

eScOlaS mUniciPaiS aRBORizadaS 

exPOSiçãO iTineRanTe vai ReTRaTaR FlORa
e FaUna dO RegO dOS caRRaPaTOS

Coleta seletiva, gentileza urbana, 
preservação de recursos naturais e 
conhecimentos gerais sobre Nova 
lima são algumas das temáticas 
ensinadas no Jogo da memória e 
dominó das boas Práticas a 3.230 
alunos da rede municipal. 

o objetivo é fazer com que as crianças 
aprendam a trabalhar em equipe e a 
conhecer, desde cedo, como cuidar das 
riquezas naturais e agir com gentileza 
no dia a dia. além disso, os jogos são 
um incentivo à leitura e trabalham a 
criatividade em sala de aula. 

O meio ambiente e a educação juntos para 
promoverem a preservação ambiental nas escolas 
e proporcionar conhecimento prático aos alunos 
com o plantio de mudas frutíferas e nativas. os 
estudantes da e. m. martha drummond fonseca 
participaram, na sexta-feira (20/10), do plantio 
de mudas. cada turma ficará responsável pelos 
cuidados e acompanhará o crescimento da planta, 
uma oportunidade de aula prática sobre preservação 
ambiental. a ação teve início com a doação de 
mudas para os pais, funcionários e educadores e se 
estenderá a todas as escolas municipais. 

valorizar o patrimônio natural de nova lima e incentivar a 
utilização desses espaços como fonte de conhecimento e lazer 
são alguns dos objetivos da 1a exposição itinerante de fotos 
do Parque natural municipal rego dos carrapatos, que será 
lançada no dia 17 de dezembro. 

com o tema “vida no parque: flora e fauna”, a exposição 
é aberta a fotógrafos profissionais e amadores, além de 
apreciadores da fotografia que desejam mostrar à população 
um novo olhar sobre esse importante patrimônio de nova 
lima. Para expor, os interessados devem se inscrever de 23 de 
outubro a 1º de novembro pelo telefone: 3541-3178, na sede 
do Parque (rua Joaquim eloy de azevedo, nº 300 – retiro) ou 
pelo e-mail: salaverdepmnl@gmail.com.

Serão selecionadas fotografias que retratem mamíferos, 
insetos, répteis, anfíbios, aves e outros animais, além da flora 
composta por vegetação de flores e árvores do parque. após 
as inscrições, os participantes receberão as instruções sobre a 
produção e entrega das fotos. Participe!

Mais de 3.200 alunos da rede municipal participam de atividades interativas com foco na preservação do meio ambiente

a exposição itinerante terá início no dia 17 de dezembro, durante o projeto 
ecoações. o Parque natural municipal rego dos  carrapatos está aberto 
para visitação de segunda-feira a domingo, das 6h às 20h.

Fotógrafos profissionais e amadores são convidados a participar colaborativamente da ação
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Educação

PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 13

eSTUdanTeS Se PRePaRam 
PaRa a PROva BRaSil

eSTUdanTeS BRilHam em 
cOmPeTiçãO de JUdô

Avaliação será feita com base em testes padronizados
e questionários socioeconômicos

as escolas da rede municipal já se organizam para a aplicação da Prova 
brasil/2017. de 25 de outubro até 1º de novembro, todos os alunos do 5º 
ano do ensino fundamental serão submetidos às provas de matemática, 
voltadas para a resolução de problemas, e língua portuguesa, com foco 
em leitura. o exame tem como objetivo principal avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelo sistema educacional.

desenvolvida pelo instituto nacional de estudos e Pesquisas educacionais 
anísio teixeira (inep/mec), a Prova brasil também subsidia, a partir 
das médias de desempenho, o cálculo do índice de desenvolvimento da 
educação básica (ideb) e as taxas de aprovação e evasão escolar.

a partir dos resultados levantados, o ministério da educação e a Prefeitura 
discutem e definem ações voltadas ao aprimoramento do processo ensino-
aprendizagem.

Alunos da Escola Municipal Vera Wanderley Dias, localizada no Bairro 
mingu, se destacaram em competição realizada pela liga mineira de Judô, 
no mês de setembro, em mariana. os estudantes, que praticam o esporte 
dentro das oficinas do programa escola em tempo integral, Gabrielle, 
do 2º ano, Pietro, antony e ana clara, do 3º ano, e arthur, do 4º ano, 
receberam a medalha de ouro; alexandre e ícaro, do 5º ano, ganharam 
a medalha de bronze.

estudantes do 5º ano do ensino fundamental de 16 escolas municipais serão avaliados

Escolas em Foco

para celebrar o dia 12 de outubro, as 
escolas da rede municipal de ensino 
promoveram diversas atividades com os 
alunos. o dia das Crianças foi comemorado 
de uma maneira pra lá de especial. Confira 
alguns desses momentos:

alegRia e animaçãO
As festividades na Creche menino Jesus, situada no 
Bairro Quintas, contaram com muitas brincadeiras e 
animação. A unidade recebeu a visita da Palhacinha 
Alegria, que completou 35 anos de carreira. Ela ficou 
encarregada de abrir oficialmente as comemorações. 
O resultado não poderia ter sido melhor. As crianças 
foram ao delírio com tanto carinho e animação.

“ROdOna da PRimaveRa”
No Centro de educação infantil nancy romani 
duarte, no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, as 
crianças (0 a 3 anos) participaram de piquenique, 
cineminha, cantinhos temáticos, pintura livre, e 
uma “Rodona da Primavera”, onde cada turminha 
do berçário I ao Maternal I dançaram e cantaram 
músicas em comemoração a chegada da primavera. 
Tudo preparado com muito carinho!

múSica, TeaTRO e FilmeS
A Semana da Criança na escola municipal José 
francisco da silva, localizada no Bairro Barra do 
Céu, foi de tirar o fôlego. Os estudantes tiveram a 
oportunidade de participar de atividades musicais, 
teatrais, sessões de filmes com pipoca e brincadeiras 
divertidas que trouxeram muita aprendizagem. A 
empolgação foi total! 
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Esporte

SeleçÕeS BRilHam nO Jimi 2017

Nova Lima encerrou sua participação nos 
Jogos do interior de minas – Jimi em grande 
estilo. a equipe feminina de basquete fez uma 
campanha vitoriosa e se sagrou campeã ao 
derrotar o time de uberaba. nos destaques 
individuais, brilharam as nova-limenses 
lorena costa (1º lugar) e carolina alves (3º 
lugar), como as principais cestinhas da fase 
estadual do Jimi.

a equipe masculina, por sua vez, conquistou 
o 4º lugar da competição. Hebert labadie, 
também de nova lima, foi outro que se 
destacou no ranking de maiores pontuadores 
dessa fase dos jogos como o 2º melhor.

mais uma seleção que fez bonito ao longo 
da competição foi a de futsal masculino, que 
também representou o município na etapa 
decisiva disputada em lavras, de 11 a 15 
de outubro, e terminou como a 7a melhor do 
estado.

Equipes de basquete garantem título no feminino e 4º lugar no masculino

atletas do basquete feminino celebram o feito alcançado na competição com 1º lugar

eSPORTe na cOmUnidade: núcleO TRanSFeRidO 
PaRa O OlaRia
as fortes chuvas que atingiram nova lima no dia 2 de 
outubro danificaram parte da lateral e dos refletores 
do Parque aquático municipal (antigo Ginásio do villa). 
Com isso, o local precisou ser interditado por tempo 
indeterminado. Para seguir garantindo o atendimento 

aos alunos do futsal do esporte na comunidade, a 
administração municipal transferiu o núcleo do programa 
para o ginásio do olaria, localizado na avenida José 
bernardo de barros, com aulas às segundas e quartas-
feiras.

TV
SITE
FACE

WHATS
YOUTUBE

ENVIE UM WHATSAPP COM SEU NOME
PRA GENTE NO NÚMERO   8647-2951
E RECEBA EM SEU CELULAR

YOUTUBE.COM/

PREFEITURADENOVALIMAOFICIAL

FACEBOOK.COM/

PREFEITURADENOVALIMAOFICIAL

CANAL 6 DA NET

NA TV BANQUETA

WWW.NOVALIMA.MG.GOV.BRASSISTA!

PROGRAMAS
PORSEMANA

Confira o programa Canal Cidadão da
Roda de Conversa da Deficiência e outros mais.

Novos programas às segundas, 
quartas e sextas-feiras, às 19h,

para você ficar por dentro das ações da
Prefeitura e do que acontece na cidade.
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Cultura

nOva lima ReceBe clUBe dO cHORO cOm
a PaRTiciPaçãO de aciR anTãO

“OS FiOS da vida” é a PRóxima OBRa a SeR lançada nO cenTRO de aTividadeS liTeRáRiaS

encOnTRO de cOngadO de nOva lima 

Radialista da Itatiaia apresenta “Breve Almanaque do Choro” no dia 3 de novembro, o projeto Sexta na Feira

Tradição será realizada na Praça do Rosário, no domingo (29/10)

Quem gosta de boa conversa e cerveja gelada poderá conferir a 
apresentação especial do clube do choro de belo Horizonte no 
próximo dia 3 de novembro, durante o projeto Sexta na feira, na 
Praça bernardino de lima. a apresentação ocorrerá no coreto da 
praça e contará com a participação do radialista acir antão, da 
rádio itatiaia.

em 90 minutos de apresentação, acir antão narrará a história do 
choro acompanhado dos seus companheiros do clube. no repertório 
estarão grandes clássicos como “brasileirinho” e “Pedacinhos do 
céu”, de Waldir azevedo, “noites cariocas”, de Jacob do bandolim, 
entre muitos outros.

o livro “os fios da vida”, da escritora nova-limense nanci otoni, 
será lançado no núcleo de atividades literárias (rua tiradentes, 
78, centro), no dia 31 de outubro, a partir das 19 horas. a obra 
conta a história de mulher romântica que sonhava encontrar 

seu príncipe encantado. a crença no amor eterno e a realidade 
diferente vivida no matrimônio faz a personagem principal 
enfrentar situações adversas que foram narradas com muito 
humor pela escritora. 

nova lima recebe no domingo (29/10), 
o tradicional Encontro de Congado, na 
Praça do rosário. também conhecido 
como reinado de Nossa Senhora 
do rosário, o encontro tem um 
significado especial por estar ligado às 
tradições do período da escravatura.
 
atualmente em nova lima, existem 
três guardas de marujo e congado: 
nossa Senhora do rosário, nossa 
Senhora da Conceição e Nossa 
Senhora aparecida. elas se reúnem 
nesse tradicional encontro para 
receberem outras guardas de marujos 
de minas Gerais.

PuBLICAçãO DA PREFEITuRA DE NOvA LIMA 15
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mUnicíPiO Tem maiS de R$ 500 milHÕeS 
a ReceBeR

TReinamenTO
iSS digiTal

a Prefeitura encaminhou à câmara municipal de nova 
lima o projeto de lei que institui o Programa especial de 
regularização tributária (Pert). o objetivo é reduzir as disputas 
administrativas ou judiciais e ainda aumentar a arrecadação 
dos cofres públicos com a regularização de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas, de direito público ou privado.

Segundo a proposta, o programa permitirá que os débitos 
vencidos até 30 de setembro de 2017 sejam liquidados, 
mediante modalidades que combinam um percentual de 
pagamento com descontos de multas e juros que podem 
chegar até a 90%. a permanência no Pert ficará condicionada 
ao pagamento regular das obrigações vencidas após a adesão 
ao programa, dentre outras condicionantes.

de acordo com o projeto de lei, para se beneficiar dos maiores 
descontos, a adesão ao programa deverá ser feita até o início 
de dezembro. o pagamento das dívidas poderá ser efetuado em 
parcela única ou dividido em parcelas mínimas de r$ 150,00, 
para pessoas físicas, e r$ 500,00, para pessoas jurídicas. 
conforme um levantamento realizado pelo Governo municipal, 
o total de créditos ativos da Prefeitura junto a pessoas físicas 
e jurídicas supera a marca de r$ 500 milhões.

a Prefeitura lançou a nova plataforma de 
iSS digital com uma tecnologia que facilita o 
gerenciamento das emissões de notas fiscais 
eletrônicas, das escriturações e emissões de 
guias de recolhimento. Para facilitar o uso 
do novo sistema, foi realizada uma série 
de treinamentos voltados para servidores 
públicos, contadores e contribuintes. além de 
ser mais moderno e desburocratizado, o novo 
iSS digital é mais simples e seguro. 

Fazenda

Governo apresenta proposta para incentivar pagamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas

o governo muniCipal 
enviou a proposta Com 
pedido de urgênCia para 
que os Contribuintes em 
dívida possam ter tempo 
de usufruírem dos maiores 
desContos.

o proJeto de lei está em tramitação na Câmara 
muniCipal, e a prefeitura aguarda a aprovação 
do mesmo para ColoCar o pert em prátiCa

Essas mudanças são fundamentais para nós que 
trabalhamos com o sistema diariamente e traz 
mais agilidade para as empresas. Além disso, é 
uma forma excelente de intercâmbio entre o poder 
público e as empresas

luciene Alves, 
Gerente administrativo financeiro
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