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Formação Técnica
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formação dos jovens em cursos profissionalizantes no Cefet, na Utramig e EFG Sebrae 
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A cidade que a gente quer

Estamos na reta final de 
2017 com um governo muito 
diferente do que encontramos há 
pouco mais de um ano. Hoje, Nova 
Lima já começa a experimentar 
um novo horizonte que se 
abrirá para nossa população em 
2018. Nesse primeiro ano de 
governo, nos concentramos em 
arrumar a casa, reduzir custos, 
buscar ampliar a arrecadação 
e, principalmente, não deixar 
faltar os serviços essenciais aos 
que mais precisam. 

Nisso, conseguimos aprovar 
a Reforma Administrativa, 
ampliar os investimentos em 
saúde, retomar com projetos 
educacionais importantíssimos 
como a Escola em Tempo 
Integral e muito mais. Além 
disso, conquistamos uma vitória 
nacional com o aumento da 
alíquota da Cfem e estamos 
lutando para trazer mais 
recursos em todas as outras 
áreas.

Na área profissionalizante, 
estamos investindo mais de 
R$ 1,25 milhão na formação 
técnica dos jovens por meio de 
instituições renomadas. Mais 
ainda, com o projeto Educação 
Empreendedora, ensinando 
às crianças como empreender 
pode ajudá-las a transformar 
sonhos em projetos de vida para 
o futuro. Além disso, na área 
da habitação, entregamos mais 
62 Títulos de Regularização 
Fundiárias às famílias do Vale 
da Esperança e Alto do Gaia.

Esses avanços somente são 
possíveis com o engajamento e 
a contribuição de cada morador. 
Precisamos avançar mais, 
ofertar mais serviços e devolver 
a Nova Lima toda qualidade 
de vida e bem-estar que a 
população merece. Por isso, 
contamos com o apoio de cada 
cidadão nos projetos e decisões 
que tomamos em prol de todos.
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Saúde

AoS pouCoS, CoM 
RESponSAbIlIDADE, 

EStAMoS CAMInhAnDo 
pARA uM noVo Ano DE 

MElhoRIAS

cuidAdoS dA SAúde menTAl
dA criAnçA e do AdoleScenTe

diA nAcionAl de 
combATe à dengue

a Prefeitura promoveu, no dia 12 de 
dezembro, no Lions Clube, o Seminário da Rede 
de Cuidados da Saúde Mental da Criança e do 
adolescente. além de contar com as presenças de 
especialistas, o encontro reuniu profissionais da 
saúde mental, educação, assistência social e dos 
conselhos municipais.

Foram abordadas questões sobre como 
garantir a proteção de crianças e adolescentes, 

com ações que não entrem em conflito com a ética 
dos profissionais envolvidos, assim como temas 
contemporâneos, dentre eles suicídio, depressão, 
automutilação, uso de drogas.

Há de se destacar a importância do seminário, 
realizado pela primeira vez na cidade, como ação 
imprescindível para qualificar cada vez mais o 
fluxo e a rede de cuidados em saúde mental.

Uma caminhada de sensibilização para 
o dia nacional de combate à dengue (08/12) 
foi realizada, em 6 de dezembro, do Prédio da 
Vigilância Sanitária, localizado na Rua Domingos 
rodrigues, até a Praça bernardino de lima. Só em 
2017, nova lima já registrou 133 casos da doença 
e ainda tem 37 sob investigação.

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

Participe ativamente da 
reconstrução de nova lima!
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Público participou de debates e assistiu a apresentações musicais 



PrioridAdeS PArA 2018
Prefeitura ampliará investimento na saúde para dar continuidade à melhoria
dos serviços prestados à população

o ano de 2017 foi marcado por importantes avanços na área da 
saúde. além de por fim à fila de espera por exames laboratoriais, a 
Prefeitura retomou as consultas e os exames especializados que estavam 
parados, aprimorou o atendimento das farmácias municipais e voltou 
a oferecer o serviço odontológico nas escolas. além disso, ampliou a 
cobertura da população atendida pelas equipes de saúde de 71,97% para 
87,13%.

Para o próximo ano, o Governo municipal pretende investir ainda 
mais e já estabeleceu algumas prioridades. a construção da unidade de 
Pronto-atendimento, junto à nova unidade básica de Saúde (ubS) do 
Jardim Canadá, será retomada, enquanto a UBS do Cabeceiras passará 
por reforma e ampliação. ainda estão previstas a conclusão da unidade 
do cristais e obras na do caic. outra prioridade é implantar o Prontuário 
eletrônico do cidadão (Pec) em 100% das unidades básicas de Saúde.

cirurgias e exames 

A endoscopia e a colonoscopia são importantes demandas dos usuários 
que passarão a ser atendidas. Por isso, a Prefeitura dará continuidade à 
contratação de mais serviços médico-hospitalares, para a realização de 
cirurgias eletivas, e de clínicas especializadas, para exames de média e alta 
complexidade.

o Governo municipal também buscará, com investimentos federais, 
emendas parlamentares e recursos próprios, viabilizar outras ações como a 
aquisição de equipamentos para o Centro de Especialidades e o Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes
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Saúde

SAúde: PrioridAdeS PArA 2018 

redução da demanda reprimida por exames de média e alta complexidade

ampliação do Prontuário eletrônico do cidadão em 100% das ubSs

Implantação dos serviços de endoscopia e colonoscopia

retomada da construção da nova unidade de Pronto-atendimento junto à nova ubS do Jardim canadá

Ampliação da UBS Cabeceiras

Finalização da construção da UBS Cristais

criação de novos consultórios na ubS caic

incorporação do centro de especialidades médicas à uPa

melhoraria da infraestrutura do laboratório municipal

Parceria com o município de rio acima para montagem de aparelho de raio-X na uPa

aquisição de equipamentos médico-hospitalares e aparelho de raio-X para a uPa

Informatização do trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias

Aquisição de equipamentos para hemodiálise e aparelhos de anestesia para a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes

Aquisição de equipamentos para nova sala de oftalmologia

reforma do prédio da Policlínica municipal

Saúde colecionou avanços ao longo do ano, como a ampliação da cobertura de atendimento da população
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cFem não reSolVe A criSe FinAnceirA de noVA limA

Fazenda

Prefeitura ainda busca alternativas, como a revisão do IPTU, para ampliar a arrecadação e reduzir custos

As cidades mineradoras receberam neste fim de ano 
uma ótima notícia: o aumento da alíquota da compensação 
financeira pela exploração de recursos minerais (cfem). em 
nova lima, esse recurso não é suficiente para cobrir o rombo 
das finanças públicas, uma vez que a arrecadação de Nova 
lima em 2017 ficou menor do que em relação ao ano passado. 

além disso, a cfem tem utilização específica e não pode 
ser gasta em diversas ações prestadas para a população, 
conforme quadro ao lado. É por isso que o Governo municipal 

têm efetivado medidas como a redução do custeio da Prefeitura, 
a Reforma Administrativa e a reestruturação dos serviços para 
sanar esse caos financeiro. 

Mesmo com essas medidas austeras, o município ainda 
precisa potencializar a arrecadação para ter condições de 
investir na prestação de serviços e na qualidade de vida da 
população. a cfem tem sua utilização limitada e a Prefeitura 
precisa de outros recursos para arcar com as despesas que 
não podem ser pagas com essa receita.

Nesse sentido, foi proposta a readequação do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cuja Planta 
Genérica não é revisada há 11 anos, causando discrepância 
nos cálculos de lotes e áreas construídas e prejuízo à cidade 
que deixou de arrecadar o que era devido.

esse passivo deixado pela omissão de gestões passadas 
em fazer a revisão fez com que o município perdesse em 

recursos e fosse obrigado, agora, a fazer as adequações 
necessárias.  o projeto de lei foi enviado em dezembro para a 
câmara e a proposta pretende isentar 8 mil imóveis de baixo 
padrão, beneficiando aproximadamente 32 mil habitantes. 
todo o projeto tem como foco deixar o imposto mais justo, 
com inteligência, equilíbrio, transparência e responsabilidade 
com os cofres públicos e a população.

É por isso que, nova lima precisa da aprovação do projeto 
de lei, para conseguir manter os serviços essenciais que 
afetam diretamente a população, tais como limpeza pública 
e coleta de lixo, iluminação pública, segurança municipal, 

Passe Estudantil, merenda escolar, repasse ao Lar dos Idosos, 
manutenção das redes de água e esgoto, convênios com a 
Utramig e Sebrae, manutenção dos Cras, Creas e casas de 
acolhimento, e muito mais. 

como é FeiTo o cálculo do iPTu? 

revisão da Planta genérica não é feita há 11 anos

o cálculo é feito com base na soma do valor do terreno e da área construída de acordo com o 
padrão (alto, normal e baixo): lotes (2%), em construção (1%) e acabado (0,5%).  Sobre esse valor 
devem ser aplicados os valores de depreciação (redução), como: idade da edificação, conservação, 
caracterização, situação do terreno, topografia, aproveitamento do terreno e infraestrutura viária.

São muitas as despesas que o município não poderá quitar utilizando os recursos
da cFem. Por isso, a revisão do iPTu é fundamental. confira!

eSSAS deSPeSAS 
São AlgunS doS 
exemPloS do 
que não Pode 
Ser PAgo
com A cFem

folha de pagamento;
inSS;
vale transporte de servidores;
ticket alimentação;
Plano de saúde;
cesta de legumes;
dívida previdenciária e contratada;
PaSeP;
Precatórios e sentenças judiciais trabalhistas;
15 % das despesas com Saúde;
25% das despesas com educação;
Outras despesas que não sejam obras de melhoria de 
infraestrutura, urbanização,  qualidade de saúde e ambiental 
ou que não sejam de interesse público.



AlVArá com mAiS rAPidez e comodidAde
Prefeitura altera o procedimento para Alvará de Licença e Funcionamento, que terá
validade de cinco anos e até poderá ser emitido pela internet

Um processo que era moroso e já chegou a durar meses 
ocorrerá agora de maneira mais rápida e em poucos dias. a fim 
de estimular as atividades econômicas na cidade, o Governo 
municipal publicou o decreto 7.785, 
que estabelece novos procedimentos 
que facilitam a obtenção do Alvará de 
licença e funcionamento (alf).

A solicitação padrão ocorre pela 
internet, e depois de apresentados os 
documentos, a Prefeitura tem o prazo 
máximo de 15 dias para emitir ou 
indeferir os pedidos que não necessitam de parecer ambiental 
prévio.

O ALF tinha validade anual, mas passou a ser de cinco anos, 
desde que o pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento 

(tff) esteja em dia. o documento possibilita o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, prestadores 
de serviços, bem como sociedades, instituições e associações de 

qualquer natureza, vinculadas a pessoas 
físicas ou jurídicas.

Os empreendimentos considerados 
de baixo risco ou impacto terão seus 
processos iniciados e concluídos na 
Secretaria de fazenda no prazo máximo 
de 15 dias. Já os de alto risco ou impacto 
deverão passar ainda pela Secretaria de 

meio ambiente. aqueles que tiverem impactos viários serão 
avaliados pela Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos. a Secretaria de Saúde, por sua vez, listará as atividades 
sujeitas ao alvará Sanitário.
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Fazenda

Jaqueline de Souza Alves, 
podóloga e terapeuta capilar

Na última vistoria, os fiscais da 
Prefeitura tiveram muita atenção e 
sanaram todas as minhas dúvidas. 
A validade de cinco anos do Alvará 
de Licença e Funcionamento 
facilitará muito e nos dará mais 
tranquilidade para atuar

A bAIxA E hAbItE-SE SERá 
ExIGIDA ApEnAS pARA 

pRoJEtoS noVoS

PASSo A PASSo de como obTer o AlVArá
de licençA e FuncionAmenTo
1º passo: cealizar consulta de Viabilidade* disponível no site da Junta Comercial 
do estado de minas Gerais – Jucemg (www.jucemg.mg.gov.br) e informar o índice 
cadastral de iPtu, endereço completo do imóvel, as atividades a serem exercidas e em 
qual área

2º passo: abrir busca Prévia, apresentando documentações específicas para pessoas 
jurídicas, Microempreendedor Individual (MEI), autônomo estabelecido no município, 
autônomo e condomínios e associações

3º passo: efetuar o pagamento da Taxa de licença e localização (Tll) em até 
sete dias 

importante: se ficar comprovada a inexatidão de qualquer documento necessário, o alvará de localização e 
funcionamento ou o alvará Sanitário será anulado.

*o Microempreendedor Individual (MEI) e os autônomos estão dispensados da consulta de viabilidade e devem abrir 
o processo de busca prévia diretamente na Prefeitura.
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cumPrimenTo de medidAS SocioeducATiVAS
Por AdoleScenTeS
2º Ciclo de debates reúne gestores e autoridades para avaliar políticas sociais

Para promover discussões sobre adolescência 
na contemporaneidade, atos infracionais e medidas 
socioeducativas, a Prefeitura realizou, no dia 6, no auditório 
da associação comercial e empresarial, a 2a edição do 
ciclo de debates: nova lima pensa suas políticas sociais. 
Representantes do governo e de conselhos municipais, da 
defensoria e da promotoria pública participaram do encontro 
que teve como tema “Adolescentes e o cumprimento de 

medidas socioeducativas”.
além de explanações, palestras e debates, foi apresentado 

o panorama sobre as políticas públicas, sobretudo no âmbito 
municipal, a partir das experiências do centro de referência 
da Assistência Social (Creas), que acompanha jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
como Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, 
determinadas judicialmente.

desenvolvimento Social

Profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes participaram do encontro

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s

Habitação

regulArizAção FundiáriA em noVA limA AVAnçA
depois de entregar 42 títulos aos moradores do vale 

da esperança, o Governo municipal realizou, no dia 6 de 
dezembro, na quadra poliesportiva da Escola Municipal 
Vicente Estêvão dos Santos, a solenidade de entrega de 
escrituras de imóveis para 20 famílias do bairro alto do 
Gaia.

implantado entre 1996 e 1997, o conjunto 
habitacional ficou em situação irregular durante certo 
tempo, pois o município desapropriou o terreno, mas um 
dos proprietários chegou a contestar. após um processo de 
elaboração de diagnóstico local, registro de área, trabalho 
multidisciplinar e intersetorial, cadastro socioeconômico 
das famílias e renegociação com os beneficiários 
inadimplentes, os primeiros títulos começaram a ser 
transferidos.

Prefeito Vitor Penido entrega registros a moradores do Alto do Gaia

Antônia Vicência de Souza, 
moradora do Alto do Gaia

Magda Marçal pinto, 
moradora do Alto do Gaia

Moro no bairro desde 22 de março 
de 1997. Fiquei muito alegre e 
satisfeita. Primeiramente, agradeço 
a deus. Foi um carinho que 
tiveram com a gente. É um sonho 
realizado ter uma moradia

É uma emoção muito grande. 
São vários anos de luta por isso. 
A minha casa foi quitada há 13 
anos, e agora que eu vou poder 
pegar o documento e falar que
a casa é minha



emPreender e TrAnSFormAr
reAlidAdeS
1a Mostra de Crianças Empreendedoras contou com a 
participação de 50 alunos do 5º ano da rede municipal

A Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza foi 
protagonista da 1a mostra de crianças empreendedoras, no dia 2 de 
dezembro, com a participação de 50 alunos, do 5º ano. a ação faz 
parte do projeto Educação Empreendedora, realizado em parceria 
com o Sebrae, que atua para despertar essa vocação nos jovens 
nova-limenses. 

Por meio desse projeto, já foram capacitados 40 professores, 
cinco escolas estaduais e duas escolas profissionalizantes. com o 
Educação Empreendedora, os estudantes participam de atividades 
em sala de aula os preparam para estruturar seus sonhos pessoais 
e profissionais de forma planejada.

após o sucesso da mostra, a Prefeitura pretende promover e 
disseminar o projeto nas instituições de ensino públicas municipais 
e estaduais, por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo 
nos currículos para consolidar essa cultura e ampliar oportunidades 
de desenvolvimento, trabalho e renda para as gerações futuras.
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Cláudia da Mata, supervisora pedagógica

Késia de Melo Rocha, aluna do 5º ano

Carolina Vitória Moreira Salvador, aluna do 5º ano

o que nós queremos é que nossas 
crianças possam ter um comportamento 
diferenciado na sociedade. Trabalhamos 
com os alunos a importância da escola e 
do empreender na vida de cada um

Foi muito bom participar desse projeto 
porque aprendemos a soltar a criatividade, 
as aulas foram bem divertidas e tenho 
certeza de que sairão daqui grandes 
empreendedores

o empreendedorismo vale para nossa 
vida inteira. Aprendemos como vender as 
coisas, tratarmos os clientes
e criar bons negócios

Confira a segunda coluna sobre o 
empreendedorismo feminino

Em Nova Lima, o mercado de trabalho 
emprega 20% mais homens que mulheres 
que têm usado a criatividade e a força 
para investir no próprio negócio. Por outro 
lado, hoje, elas representam 50,48% dos 
microempreendedores individuais na cidade. 
Mais ainda, as mulheres se desdobram 
nas multitarefas diárias e dão show no 
empreendedorismo feminino. 

Um exemplo é Gislene Mara Pinto, 
formada em gastronomia e proprietária, há 
dez anos, de um restaurante na cidade. Para 
ela, o grande desafio é saber administrar da 
melhor forma possível a gestão de pessoas, 
porque o sucesso de um empreendimento 
depende de pessoas. 

o mesmo vivencia a empreendedora do 
ramo farmacêutico, Lívia Soraes. Há três anos 
à frente do negócio, ela se dedica ao trabalho 
durante os sete dias da semana.  Para Lívia, 
o grande desafio é acompanhar as tendências 
do mercado, como produtos novos, preços e 
promoções, além de treinar funcionários. 

Para facilitar a vida das empreendedoras 
a Prefeitura oferece todo aparato.

Saiba mais: (31) 3542-5620

durante a Mostra Empreendedora, a comunidade escolar, pais, alunos e 
docentes participaram com a exposição de trabalhos, divulgação de produtos 
e serviços e apresentações artísticas 
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desenvolvimento Econômico/Educação
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A Vez dAS mulHereS

Gislene esbanja simpatia e 
criatividade e ainda encontra 
tempo para dedicar-se a trabalhos 
voluntários

lívia Soares, proprietária do 
ramo de farmácia

A mulher já tem a tendência natural 
de ser empreendedora. Ela é mãe, dona 
de casa e trabalha fora. A semente do 
empreendedorismo faz parte intrínseca
da mulher

o amadurecimento e o crescimento 
profissional que adquiri com o 
empreendimento são pontos positivos que 
hoje estão presentes em minha vida



Educação

Educação/Esporte

diPlomA nA mão

JogoS PArA lá de eSPeciAiS

noVA limA no bASqueTe eSTAduAl

A rede de ensino vive dias de intensa alegria e comemoração 
com as formaturas escolares, organizadas pela Prefeitura. 
neste mês, são cerca de 2.000 estudantes concluindo uma 
etapa da formação acadêmica.

Na educação infantil, as crianças já receberam os 

diplomas. de 18 a 20 de dezembro, será a vez dos alunos do 5º 
ano do ensino fundamental serem agraciados. os formandos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Utramig Nova Lima 
também aguardam seus momentos com bastante expectativa, 
já que suas formaturas serão realizadas nos próximos dias.

Um dia inteiro marcado pelo entusiasmo e pela 
descontração. foi assim a participação dos estudantes 
da Escola Municipal Ana do Nascimento Souza nos Jogos 
especiais 2017, realizados em novembro, no clube das 
Quintas. a competição reuniu, aproximadamente, 140 
participantes na disputa das seguintes modalidades: futsal, 
queimada, câmbio em pé, bola ao cesto e chute ao gol. 

a realização dos Jogos especiais é uma demanda dos 
próprios alunos, que se sentem capazes e valorizados.

A atividade contribui para a interação entre a comunidade 
escolar e também para o processo de socialização dos 
estudantes. ao final dos Jogos especiais, foi realizada a 
cerimônia de entrega das medalhas, um dos momentos de 
maior alegria para os participantes.

O Basquete Nova Lima representou a cidade no 
Quadrangular Estadual Adulto, disputado de 8 a 10 de 
dezembro, e ficou com o 3º lugar. também participaram da 
competição o Contagem Towers, o Thug Life e o Minas Tênis 

clube, anfitrião do torneio. a base da equipe nova-limense foi 
formada pelos atletas que conquistaram o 4º lugar nos Jogos 
do interior de minas (Jimi), neste ano.

dezembro é marcado por solenidades de formaturas de estudantes das escolas municipais

Competição reúne cerca de 140 estudantes da Escola Ana do Nascimento Souza

18 e 19/12 – às 9h e às 14h – Formatura do Ensino Fundamental, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima

20/12 – às 9h – Formatura do Ensino Fundamental, no Poliesportivo do Jardim Canadá

20/12 – às 18h30 – Formatura da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Salão de Festa da Igreja de Santa Efigênia

20/12 – às 19h30 – Formatura da Utramig, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima

Vem mAiS Por Aí:

Alunos em disputa nos Jogos Especiais, competição realizada
pela Prefeitura
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mAiS de r$ 1,250 milHão PArA A FormAção TécnicA
Em parceria com reconhecidas instituições, Prefeitura investe no ensino profissionalizante para os nova-limenses

Qualificação técnica pode abrir portas para o mercado de trabalho 

PUBLICAção dA PREFEITURA dE NoVA LIMA 9

paulo pereira Marinho Júnior, 
37 anos, estudante de Eletrônica
na Utramig, morador do Centro

Samuel Araújo Clemente, 
17 anos, estudante do 2º ano da 
Escola de Formação Gerencial – 
Sebrae, morador do Mingu

Camila Silva dos Santos, 
estudante da EE João Felipe da 
Rocha (Polivalente), aprovada no 
curso de Meio Ambiente do Cefet, 
moradora do Bairro Vila operária

utramig: qualificação
e inclusão social

Na Fundação de Educação 
para o trabalho de minas Gerais – 
Utramig Nova Lima, os estudantes 
são preparados nas áreas de 
Enfermagem, Segurança do 
Trabalho, Eletrônica e Informática, 
em um ano e meio. no total, 405 
nova-limenses são contemplados 
com bolsas integrais que 
representam um investimento 
de r$ 37,5 mil por mês, 
totalizando r$ 450 mil de 
recursos da Prefeitura.

Sebrae: vocação 
empreendedora

Com o foco em 
empreendedorismo e gestão, a 
Escola de Formação Gerencial 
– Sebrae concilia o ensino 
médio com a formação técnica. 
A Administração Municipal 
disponibiliza bolsas de até 90% a 
123 estudantes do 1º ao 3º ano 
do ensino médio, de acordo com 
as avaliações socioeconômicas de 
cada família. São mais de r$ 800 
mil investidos por ano.

cefet: realização de 
antigo sonho

A cidade já conta com um polo 
de ensino à distância (ead) do cefet-
MG, instalado na Escola Municipal 
Emília de Lima para atender 
150 estudantes nos cursos 
gratuitos de eletroeletrônica, 
meio Ambiente e informática 
para internet, que terão duração 
de dois anos. a Prefeitura trabalha 
com o cefet-mG para que cursos 
técnicos presenciais e até de 
ensino superior sejam oferecidos 
na cidade.

o curso técnico é muito 
importante para mim. Quando 
eu estava desempregado, vi a 
possibilidade de buscar um novo 
conhecimento e me recolocar no 
mercado de trabalho. Na crise 
econômica que vivemos, a oferta 
de cursos como esse com o 
apoio da Prefeitura ajuda
e muito

Esse investimento da Prefeitura 
é um passo grande, essencial 
para a formação dos indivíduos. 
A oportunidade de estudar no 
Sebrae é um incentivo que vale 
a pena porque aprendo muitas 
coisas que levarei por toda
a vida

Soube que fui aprovada nesse 
processo seletivo na sala de 
aula e fiquei muito feliz. Acho 
importante a vinda do Cefet para 
Nova Lima. A instituição é uma 
referência e bastante elogiada. 
Minha expectativa é de que o 
curso seja muito bom e que as 
aulas presenciais sejam bem 
produtivas

 a educação técnica é considerada um caminho importante 
de promoção social. com um mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo, possuir uma formação profissionalizante 
pode ser o diferencial na hora de conquistar um emprego ou 
de buscar a recolocação. atento a essa realidade, o Governo 
Municipal trabalha para ampliar a oferta de cursos em Nova 
lima, capacitando jovens e adultos.

A Prefeitura tem parceria com a Utramig e o Sebrae e, 
mais recentemente, o centro federal de educação tecnológica 
de minas Gerais (cefet-mG), ampliando a oferta de cursos para 
a população.

mais de r$ 1,250 milhão de investimento

678 estudantes com incentivo aos estudos

8 cursos técnicos oferecidos

FormAção TécnicA em noVA limA

Educação/desenvolvimento Social
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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 proprietá-
rios dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta publicação, 
para, caso queiram, interpor defesa da autuação, junto  ao  Órgão  executivo  
municipal  -  SemSt / nova lima – mG, sito à rua antônio Jardim nº 455, 
bairro centro – nova lima e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  
nos  termos  do artigo 257 do c.t.b. e resolução 619/16, do contran, como 
segue:

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

Placa      infração       data       Hora   Processamento

Placa      infração       data       Hora   Processamento

Placa      infração       data       Hora   Processamento

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

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   

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 Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 23/08/2017  a  08/09/2017

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 13/09/2017 a  22/09/2017

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 25/09/2017  a  10/10/2017

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

SECREtáRIA: Regina Célia Martins Gonçalves 
VISto: Milton Modesto Pinto - Presidente da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima.

JunTA AdminiSTrATiVA de recurSoS de inFrAçÕeS - JAri
Boletim Informativo
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Jun-
ta administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da 
sua 36a Sessão ordinária, realizada em 13/09/2017, julgou os recursos 
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Jun-
ta administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da 
sua 37a Sessão ordinária, realizada em 20/09/2017, julgou os recursos 
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Jun-
ta administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da 
sua 38a Sessão ordinária, realizada em 27/09/2017, julgou os recursos 
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Junta 
administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da sua 
39a Sessão ordinária, realizada em 04/10/2017, julgou os recursos abai-
xo especificados, proferindo as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Junta 
administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da sua  
40a Sessão ordinária, realizada em 11/10/2017, julgou os recursos abai-
xo especificados, proferindo as seguintes decisões:

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201700150                            PWY2939

4895001201700093                            HGK3002

4895001201700154                           HMR5812

4895001201700155                            JJD3432

4895001201700157                           HVB4427
4895001201700159                           HWK2903

4895001201700094                           HGK3002
4895001201700160                           OQG1667

4895001201700163                           OOW7809
4895001201700161                           OQQ6926
4895001201700162                           OQQ6926

deFerimenTo

deFerimenTo

indeFerimenTo

indeFerimenTo

indeFerimenTo

deFerimenTo

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

Placa      infração       data      Valor   Processamento

Placa      infração       data      Valor   Processamento

Placa      infração       data      Valor   Processamento

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

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

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

ediTAl de noTiFicAção dA PenAlidAde de mulTA
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Mu-
nicípio 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 bra-
sileira de correios e telégrafos - ect, devolveu as notificações de Penalidade 
de multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo rela-
cionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo 
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor  
recurso  junto  à Jari - Junta administrativa  de recursos de infrações da 
SemSt, sito à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro, nova lima-mG ou  
proceder  ao  pagamento da multa por  oitenta por cento do seu valor, na 
forma estabelecida no artigo 284  do  c.t.b, como segue:

Placa      infração       data      Valor   Processamento

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   

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 23/08/2017  a  11/09/2017

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 23/08/2017  a  11/09/2017

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 13/09/2017  a  25/09/2017 

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 27/09/2017  a  10/10/2017  
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Meio Ambiente

coleTA SeleTiVA Se APrende brincAndo

SerViçoS de limPezA em PrédioS PúblicoS e PrAçAS

o nova lima Sustentável – programa de consumo 
consciente e coleta seletiva da Prefeitura – leva às escolas 
municipais o teatro itinerante “ECOleta Seletiva: atitude 
inteligente para gente consciente!”. o objetivo é sensibilizar 
e orientar os estudantes sobre a importância da destinação 
correta dos resíduos sólidos e da coleta seletiva. 

Ao assistirem à peça apresentada pelo Grupo Cênico 
1,2,3, os alunos passam o conhecimento adquirido para os 
familiares. isso significa mais pessoas conscientes sobre como 

separar os resíduos para reciclagem, em vez de descartá-los 
como lixo.

no total, já prestigiaram a ação 2.500 alunos de seis 
escolas da rede municipal de ensino que estão na rota da 
coleta de resíduos recicláveis da Associação dos Catadores de 
Papel e Materiais Recicláveis: Dona Antonieta Dias de Souza, 
Florie Wanderley Dias, Ana do Nascimento Souza, Emília de 
lima, Harold Jones e cristiano machado.

nos prédios públicos, os serviços de capina também 
seguem um cronograma e de acordo com situações prioritárias, 
como em escolas e unidades de saúde que requerem mais 
atenção. a Prefeitura realiza a retirada do mato, assim como 
a poda e o corte de árvores em locais públicos e a manutenção 
paisagística desses locais e de praças e trevos da cidade.  
além da capina, é feito o plantio de mudas, implantação de 
jardins, irrigação e varrição do local. em caso de queda de 
árvores, quando há risco e na presença de galhos secos ou 
baixos que dificultam a passagem, ligue para a Seção de 
Parques e Jardins (rua Professor aldo Zanini, 3050, chácara 
dos cristais). telefone: (31) 3541-6811

Peça teatral é apresentada para os alunos da rede municipal de ensino
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Alunos da rede municipal de ensino assistiram à peça de teatro sobre consumo consciente e coleta seletiva

atualmente, a coleta seletiva está implantada em 30 
edificações públicas, incluindo algumas escolas e unidades 
básicas de saúde de acordo com um roteiro preestabelecido 
e 18 bairros/condomínios. resíduos como papel, papelão, 
plástico, alumínio e vidro separados corretamente podem 
ser encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel 
e materiais recicláveis – ascap, localizada na rua laudelino 
vicente Silva, nº 35, vila industrial. 

quAnTo mAiS lixo, mAiS gASTo

Emilly Ellen Souza nascimento, 
5º ano, da E. M. Cristiano Machado

Aprendi que a coleta seletiva pode ajudar o 
meio ambiente e é bom para nós também
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Planejamento

Segurança

AlíVio PArA morAdoreS de águA limPA

No dia 11 de dezembro, o prefeito Vitor Penido assinou 
o Termo de Compromisso Preliminar Balneário Água 
Limpa, juntamente com a Fundação Dom Cabral (FDC) e as 
concessionárias copasa e cemig, sob a mediação do ministério 
Público estadual de minas Gerais. Pelo documento assinado, 
fica firmado o compromisso de promover estudos para o 
reordenamento territorial, a regularização fundiária e o 
saneamento ambiental do bairro Água limpa.

Esse compromisso significa um avanço para a comunidade, 
cujos moradores poderão ter acesso aos serviços de saneamento 
básico e energia elétrica. Serão realizados vários estudos pelas 
empresas sociais Renascer e Terra Nova, como mapeamento, 
georreferenciamento, cadastro de moradores e de construções 
existentes, bem como levantamento dos demais dados e 
informações necessárias para a elaboração de estudo sobre a 
área do balneário Água limpa. 

também será elaborado o diagnóstico técnico urbanístico-
ambiental do bairro, onde vivem mais de 3 mil famílias – cerca 
de 12 mil pessoas. outras que residem na divisa de itabirito 
com nova lima, e estão na mesma situação, também serão 
beneficiadas, já que a regularização abrangerá a região com 
a cidade vizinha. a partir daí, serão traçadas ações conjuntas 
de urbanização. as casas já existentes receberão um selo para 
conferir a sua legalidade e inibir novas invasões. 

documento assinado entre Prefeitura e Ministério Público prevê urbanização do bairro onde
vivem mais de 3 mil famílias

oPerAção nATAlinA dA guArdA 
ciVil municiPAl

nessa época do ano, os delitos nas ruas ocorrem 
com maior frequência pela intensa movimentação dos 
consumidores que vão às compras de fim de ano. a Guarda 
Civil Municipal montou a Operação Natalina nas principais 
vias onde há uma maior concentração de comércio. essa ação 
visa contribuir para a prevenção das infrações, bem como dar 
mais segurança e tranquilidade para as pessoas. a operação, 
que se iniciou no dia 15 de dezembro e segue até o dia 2 
de janeiro, é feita pela presença ostensiva dos agentes da 
Guarda.

Antônio batista, 
presidente executivo da FdC

Dra. Marta Alves larcher, 
coordenadora das Promotorias de Habitação
e Urbanismo do Ministério Público

humberto de Moura, 
da Associação Comunitária do Bairro 
Balneário Água Limpa (Abbal)

o projeto é relevante para essa área nobre de Nova 
Lima que precisa de apoio e soluções inovadoras. 
É nossa missão promover a aproximação da 
comunidade com as organizações sociais locais,
a transformação mútua e soluções para
a comunidade

Há alguns anos o Ministério Público Estadual 
vem buscando solucionar os problemas de 
Água Limpa com estudos e trabalhando 
no diagnóstico do bairro para conhecer os 
problemas e encontrar a solução

A assinatura desse documento abre uma nova 
perspectiva que trará mudanças positivas para 
Água Limpa. A Prefeitura de Nova Lima tem 
procurado agir de forma concreta para o bairro. 
Espero que tenhamos um horizonte pela frente
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Quando for às compras, não carregue grandes importâncias em dinheiro
Guarde o dinheiro de modo seguro e discreto
Fique atento às movimentações, como empurrões e esbarrões
ao perceber a presença de pessoas em atitudes suspeitas, afaste-se do local e acione o 190

dicAS de 
SegurAnçA nAS 
comPrAS de
Fim de Ano



Políticas Públicas

Seminário de direiToS
HumAnoS debATe AçÕeS
no municíPio

no dia 10 de dezembro de 1948, foi instituído o dia internacional 
dos Direitos Humanos e acordada a Declaração Universal dos 
direitos Humanos. Passados 69 anos desse acordo internacional, 
muitos são os desafios para garantir os direitos inalienáveis de 
todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, religião, 
sexo, linguagem, opinião política ou de qualquer outro tipo. 

Para debater esses desafios e criar um momento de aprendizado 
e reflexão, foi realizado o 1º Seminário dos direitos Humanos, no dia 
7 de dezembro, com a participação de profissionais que atuam em 
políticas sociais em nova lima. o evento contou com a palestra da 
mestre em Gestão Social pela UFBA, Benilda Regina Paiva de Brito, 
técnica social do Programa de Proteção aos defensores de direitos 
Humanos de mG e ativista dos movimentos negro e feminista. 

Dentre os assuntos debatidos, foram pautadas a relação 
entre Estado e Direitos Humanos e a atuação do poder público em 
políticas sociais que visam à garantia e consolidação de direitos 
sociais no brasil.

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

“o mundo é grande e a vida é 
muito curta”
Luiz Moura: do Nossa Senhora de Fátima para o mundo

Uma viagem que começou há oito anos 
e nunca mais parou. o nova-limense luiz 
moura, de 29 anos, fez da vontade de ampliar 
o conhecimento profissional e viver novas 
experiências, uma oportunidade para viver 
fora e fazer morada num país bem diferente 
do nosso: a alemanha. “Morei durante um ano 
na Alemanha com uma família, com o intuito 
de conhecer a língua e a cultura. Entre idas e 
vindas, resolvi embarcar numa nova aventura e 
atualmente, estou no meu último semestre do 
curso de Relações Internacionais na Hochschule 
Rhein-Waal”, ressalta. 

mesmo com residência fixa na alemanha, 
Luiz aproveitou o período acadêmico para 
conhecer novos lugares. “Estudei na França e 
terminei um semestre no México. Quis aproveitar 
essa minha última oportunidade acadêmica e 
viver um sonho de criança de conhecer o país. 
Viajar é um bem necessário, sem o qual não 
vivo. Fico feliz ao ver que já tive a oportunidade 
de conhecer mais de 42 países”.

Poliglota e autodidata, Luiz fala holandês, 
inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, 
além da língua portuguesa, e trabalha como 
intérprete em eventos internacionais, e se dedica, 
ainda, às danças latinas. “Como mineiro, sinto 
muita falta das delícias culinárias e da beleza 
das mineiras, além da simpatia das pessoas, do 
clima maravilhoso e de um bate-papo informal 
pelas ruas de Nova Lima”. 

Para os conterrâneos, luiz deixa a seguinte 
mensagem. “Há quase um ano e meio não vou 
ao Brasil, entretanto sei que muitas pessoas e 
momentos especiais me esperam, portanto vivo 
o presente com muita tranquilidade e paciência, 
pois o mundo é grande e a vida é muito curta. 
dentro de poucos meses, espero poder ir para o 
Brasil, pois o meu coração está transbordando 
de saudades”, finaliza.

obras

SerViçoS mAnTêm A cidAde 
limPA

Os serviços de limpeza e capina seguem de acordo com 
cronograma para que todo o município seja contemplado. 
Nesse período de chuva, no entanto, o mato cresce rapidamente 
e a manutenção do serviço pode sofrer atrasos. este mês, a 
programação segue nos bairros vila madeira, vila São José, 
Cabeceiras, Parque Aurilândia, Bela Vista, Boa Vista, Rosário, 
rua nova e olaria. cada pessoa pode colaborar ao não jogar 
lixo nas vias públicas e cuidar da porta da casa.
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reAberTurA dA gAleAriA de ArTe
municiPAl encAnTA noVA-limenSeS
Exposição Encontros pode ser visitada até o dia 31 de agosto

após 12 anos, a Galeria de arte municipal reabriu suas 
portas para o público apreciador da arte e que sentia falta 
desse importante espaço de difusão da cultura local. o evento 
ocorreu no dia 5 de dezembro, na casa de cultura Professor 
Wilson chaves, localizada na avenida rio branco, nº 308 – 
centro.

A reabertura emocionou os convidados que acompanharam 
de perto o trabalho desenvolvido na galeria entre os anos 1999 
e 2004. nela passaram exposições com renomados artistas 
plásticos como Amilcar de Castro, Sara Ávila, Maria Helena 
andrés, Yara tupynambá, entre outros.

Nessa nova fase, a Galeria de Arte Municipal impulsionará 
os jovens artistas e, mais uma vez, ofertará ao público o contato 
com as grandes obras. o local está aberto para visitação de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. a entrada é gratuita. 
a artista plástica, professora e galerista claudia renault é a 
responsável pela curadoria.

encontros

a exposição “encontros, um registro da arte nova-
limense” está em destaque até o dia 31 de janeiro, na Galeria 
de arte municipal. as obras são apresentadas por 18 alunos 
e ex-alunos da escola Guignard nascidos no município ou que 
residem aqui. Quem for ao local vai conferir trabalhos que 
envolvem gravuras, pinturas e desenhos em diversas técnicas. 

entre os expositores estão ada camargos, alê Santos, bernardo 
Mozelli, Camila Lloyd, Cinara Ferreira, Diego Nunes, Fabíola 
félix, Kátia amaral, letícia carneiro, lízia lima, lúcio vermelho, 
Madalena Duarte, Sicil, Silvânia Rocha, Taís Godoy, Vinidi Lia, 
Gisele benícia e lourdes drummond.

Cultura
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Claudia Renault, curadora da Galeria de Arte

A reabertura da galeria é um acontecimento que merece destaque. Muitos anos se passaram durante esse 
perídodo, assistimos ao empobrecimento da área cultural dessa cidade. A galeria reabre suas portas para 
mostrar uma exposição de talentosos estudantes de arte residentes em Nova Lima. dessa forma, cumpre-se 
com alegria a função principal de divulgar e mostrar arte de qualidade para o público nova-limense

eScolA de bAilAdoS FecHA 2017 
com grAndeS APreSenTAçÕeS

entre os dias 7 e 10 de dezembro, a escola de bailados 
de Nova Lima celebrou seus 18 anos com dois grandes 
espetáculos: o “ballet dom Quixote” e “o fantástico mundo 
das telenovelas”, no teatro municipal manoel franzen de lima. 
As apresentações contaram com as participações especiais de 
Dayane Amaral, Grey Araújo, Ana Maria, Daniel Canedo, Bruna 
Chebille, Fernando Maciel, Wagner Muchulay, Fábio Miranda e 
marcos more. a direção geral foi de márcio melo e a curadoria 
artística de cristina Helena.
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