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Prefeitura retoma obras do
CMEI no bairro Itapuã e da nova
escola de Gamas.
A prefeitura de Nova Serrana retomou as obras de conclusão do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei
Pró-Infância) do bairro Itapuã e da nova escola de
Gamas. Os trabalhos estavam suspensos, pois os recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) não estavam sendo repassados de
acordo com o cronograma da obra. No bairro Itapuã, a
obra da unidade CMEI Pró-Infância foi retomada e aproximadamente 75% dos trabalhos já foram executados.
No total a unidade custará R$1,7 milhão e já atenderá os
alunos em 2019. No Gamas, além de concluir a unidade
a prefeitura fará, com recursos próprios, o fechamento
com alambrado da escola, que custará R$56 mil. A obra
está com 94% de execução, restando apenas finalizar a
pintura, a parte elétrica e a instalação de pias, sanitários,
maçanetas e corrimões. De acordo com a secretaria de
Obras, a unidade será finalizada para atender os alunos
no ano letivo de 2019.

Biblioteca Aurélio Camilo
oferece cursos gratuitos.
A Biblioteca Pública Municipal Aurélio Camilo de Nova
Serrana está oferecendo dois cursos com oportunidades
de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens
e demais pessoas a partir de 14 anos. Os cursos são:
Introdução ao mundo digital (20 horas) e Gestão de
projetos e aplicativos de impacto (30 horas). A idade
mínima para participar é 14 anos. As inscrições devem
ser feitas na própria Biblioteca. Os cursos devem ser concluídos até o dia 31 de dezembro de 2018. Para se
inscrever basta procurar a Biblioteca Aurélio Camilo e
fornecer nome, email e telefone. Não há taxa de inscrição nem mensalidades. Os cursos são totalmente gratuitos. A Biblioteca Pública Municipal Aurélio Camilo fica na
praça Tito Pinto, no centro de Nova Serrana.
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Campanha de vacinação
UBS Judite Maria de Jesus recebe
contra Poliomielite e Sarampo “Saúde no seu bairro” neste sábado.
termina neste sábado (1).
Sábado, dia 1 de setembro, é a última chance para
vacinar crianças entre 1 e 5 anos contra a Poliomielite e Sarampo. A vacinação vai acontecer na Policlínica de 8h às 16h e na UBS Judite Maria de Jesus,
no bairro Nossa Senhora do Carmo, de 8h às 13h.
Pais e/ou responsáveis devem levar a caderneta de
vacinação e o cartão do SUS da criança.

Neste sábado (1/9), será a vez do bairro Nossa Senhora do
Carmo receber o “Saúde no seu bairro”. O projeto leva,
mensalmente, serviços de saúde e orientações para os
bairros de Nova Serrana. A ação acontecerá de 7h às 13h
na UBS Judite Maria de Jesus, beneficiando, também, os
moradores de diversos outros bairros como Marisa, Maria
José do Amaral, São Cristovão e Bela Vista. A UBS Judite
Maria de Jesus fica na rua Oeste Perdigão, 155 – Nossa
Senhora do Carmo.

Ampliação da escola Santa
Cruz é entregue pela prefeitura.
A prefeitura de Nova Serrana entregou no sábado (25), a
ampliação da Escola Municipal Geralda de Assis Freitas,
no bairro Santa Cruz. Foram construídas duas novas
salas e três banheiros, sendo um adaptado para alunos
portadores de necessidades especiais. A entrega foi feita
pelo prefeito Euzebio Lago, pelo vice-prefeito, Nelson
Moreto e pela secretária de Educação, Neusa Gomes. O
evento contou ainda com a presença de secretários
municipais, funcionários e professores da escola, pais e
alunos, além de moradores do bairro. As novas salas na
escola do Santa Cruz terão capacidade para atender mais
de 120 alunos em dois turnos.
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Caravana Peti levou serviços e
orientações para os moradores
do Capão.
Cerca de 300 pessoas participaram das atividades da
Caravana Social Peti em Ação que aconteceu no último
sábado (25), no Capão. Serviços sociais e de saúde,
corte de cabelo, orientações sobre saúde bucal, trabalho infantil Dengue e benefícios como Bolsa Família
foram oferecidos aos moradores de 7h às 12h na
escola Américo Ferreira. Aula de Zumba, pintura de
unhas e maquiagem também estavam entre as atividades. As crianças puderam se divertir com brinquedos
infláveis, cama elástica, quebra-cabeças e pintura de
rosto, além da distribuição de pipoca e algodão doce.

Monitores da rede municipal
participam de roda de conversa
sobre autismo e dislexia.
A Secretaria de Educação de Nova Serrana promoveu
uma roda de conversa com os monitores que atuam
na rede municipal com crianças com necessidades
especiais. O evento aconteceu nos dias 21 e 28 de
agosto e abordou dois temas específicos: dislexia e
autismo. O objetivo foi capacitar os profissionais para
o uso de estratégias de ensino e acolhimento cada
vez mais inclusivas e que permitam o desenvolvimento das potencialidades das crianças portadoras
de necessidades especiais. Cerca de 140 monitores
participaram das conversas nos dois dias.

Equipes de Nova Serrana seguem
bem na Copa Gol de Placa.
Em partida válida pela Copa Gol de Placa a equipe do
Frei Ambrósio viajou até Dores do Indaiá para enfrentar
a equipe do Dorense. A equipe sub-15 venceu por 1x 0
com gol de Marlon Lucas. Já a categoria sub-14 foi
derrotada por 3x1, mas continua líder do grupo E. Pela
Copa Imef, a equipe do União Serranense estreou no
último sábado (25), no campo do bairro Maria José do
Amaral. Foram 3 jogos contra o Comercial Esporte Clube
de Betim: Vitória da categoria 2008, empate da categoria 2007 e derrota da categoria 2006. O próximo desafio
de será no dia 9 de Setembro contra o Meninos de Ouro
no Romeu Duarte em Nova Serrana.
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Copa de Jiu-Jitsu atrai apreciadores
do esporte em Nova Serrana.
Atletas de todo o país estiveram em Nova Serrana no
último domingo (26), para a VII Copa Mundial Interclubes de Jiu-Jitsu. O evento aconteceu no Poliesportivo Ápio Cardoso e foi organizado pela Liga Brasileira
de Jiu-Jitsu (LBJJ) com apoio da prefeitura por meio da
secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. Nova Serrana
foi representada na competição por cinco equipes que,

no total, conquistaram 86 medalhas. Destaque para os
atletas da equipe Petrônio Batista, que ficou em
primeiro lugar geral, com 64 medalhas, sendo 26 de
ouro, 26 de prata e 12 de bronze. As equipes de Nova
Serrana que participaram foram: Petrônio Batista: 64
medalhas, Guerreiros do Bem: 14, Pascal JJ: 4, Pantera
Negra: 2 e Tatame Santo: 2 medalhas.

Em busca do comportamento empreendedor.
Terminou no último dia 25, o Seminário Empretec
realizado em Nova Serrana. O evento foi aplicado pelo
Sebrae e contou com o apoio do Sicoob Credinova e da
Prefeitura Municipal por meio da Sala Mineira do
Empreendedor, que intermediou a vinda do seminário
para Nova Serrana. Foram seis dias de atividades para
estimular os participantes a conhecer e potencializar
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as suas características empreendedoras, que podem
ser capaz de transformar seus negócios e suas vidas.
Ao todo, 26 empreendedores participaram. Todos receberam certificado de 60 horas. O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações
Unidas (ONU), promovido em 34 países.
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