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Natal Iluminado 2018.
O clima de natal já começa a dar as caras em todo o País.
E para comemorar essa data tão importante, que enche
os corações de esperança e luz, a prefeitura de Nova
Serrana, em parceria com a Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL), está preparando o evento Natal Iluminado
2018, que marca o acendimento da iluminação natalina.
O evento será realizado na praça José Batista de Freitas
(Matriz de São Sebastião), no dia 1 de dezembro, a partir
das 19h. Além do acendimento das luzes, a casa do
Papai Noel será aberta para visitas e haverá uma apresentação teatral da peça Fábrica de Luzes, com alunos
da Casa de Cultura Tia Tonha.

Arena do Calçado recebe as
semifinais do Campeonato
Municipal de Futebol Amador.
Neste final de semana acontecem os jogos da semifinal
do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2018.
Todos os jogos da semifinal acontecem na Arena do
Calçado. A entrada é R$ 5. Na sexta-feira (23/11), Bahia
e Ceará se enfrentam às 18h30 pela categoria aspirante.
Em seguida, na mesma categoria, se enfrentam Associação Veredas e Boa Vista. Já no domingo (25/11), Bahia e
Ceará jogam às 18h30 pela categoria amador. Às 16h15,
Associação Veredas e Associação Serranense decidem a
última vaga para a final.

Hospital Santa Mônica de
Nova Serrana segue com obras
dentro do cronograma.
Há pouco mais de seis meses, o prefeito de Nova Serrana, Euzebio Lago, assinava com o diretor do Grupo Santa
Mônica, a ordem de serviço para o início das obras de
construção do Hospital Santa Mônica de Nova Serrana.
Atualmente, as obras se encontram dentro do cronograma e o Pronto Atendimento está previsto para ser inaugurado ainda no primeiro semestre de 2019.
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Membros do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher tomam posse.
No último dia 20 de novembro, aconteceu a posse das
conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher e a abertura das atividades dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O evento
aconteceu na Casa de Cultura Tia Tonha e contou com a
participação do prefeito Euzebio Lago. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é um importante espaço para
construção e aperfeiçoamento da democracia participativa. De composição paritária da sociedade civil e do
governo, ele é o espaço onde se busca melhorar as condições de vida das mulheres, a partir da luta para construir e implantar as políticas públicas.

Prefeitura entregará duas
novas escolas em 2019.
No dia 28 de junho o prefeito de Nova Serrana, Euzebio
Lago, assinou a ordem de serviço para o início das obras
de construção das novas escolas dos bairros Capão e
Cidade Nova. Atualmente, ambas as obras já se encontram na etapa de alvenaria. As novas escolas estão sendo
construídas com recursos próprios do município. Um
investimento de R$2,7 milhões. A previsão da secretaria
de Obras é entregar as duas unidades no primeiro semestre de 2019.

Ponte do Jardim do Lago foi
liberada na quarta-feira (14).
Após intenso trabalho da Secretaria de Obras de Nova
Serrana, a ponte da rua Lélis Camilo, no bairro Jardim do
Lago, foi liberada na tarde desta quarta-feira (14). As obras
foram realizadas com recursos próprios e ficaram em torno
de R$ 280.000. O prefeito Euzebio Lago esteve presente
para acompanhar os últimos acertos e a liberação do
trecho.
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Comunicado Auxílio Transporte
Universitário.
A Prefeitura de Nova Serrana informa aos estudantes
que recebem o auxílio para transporte universitário
que as parcelas referentes aos meses de setembro e
outubro ainda continuam atrasadas e sem previsão
de pagamento. Informa ainda que o atraso no pagamento do auxílio se deve aos atrasos e retenções de
recursos por parte do governo do estado, que,
somente com o município de Nova Serrana, acumula
dívida que já ultrapassa os 28 milhões. Por fim, a
prefeitura reafirma seu compromisso com a população de Nova Serrana e trabalha de forma séria para
manter em funcionamento os serviços essenciais a
população.

Pacientes vão a Carmo da Mata
para cirurgia de Catarata.
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Serrana
levou na ultima semana 26 pessoas para realizarem cirurgia de Catarata no município de Carmo
da Mata. Os pacientes foram transportados por um
veículo disponibilizado pela Prefeitura de Nova
Serrana e foram acompanhados por um profissional
técnico da Secretaria de Saúde. Os procedimentos
foram realizados através da Portaria MS nº 163, que
celebrava parceria entre Nova Serrana e Carmo da
Mata para a diminuição da fila de espera por cirurgia
de Catarata de pacientes de Nova Serrana. Somente
em 2018, 81 pacientes de Nova Serrana realizaram
o procedimento.

Esclarecimento Decreto de Calamidade Financeira.
A Prefeitura Municipal de Nova Serrana comunica aos
cidadãos que, em razão do confisco de valores pertencentes ao Município por parte do governo do Estado de
Minas Gerais, se viu na necessidade de reconhecer
estado de calamidade financeira por meio do Decreto Nº
068/2018. Os valores pertencentes ao município de
Nova Serrana e confiscados pelo Governo do Estado de
Minas Gerais já ultrapassa os 28 milhões de reais, valor
que representa uma redução de 20% da receita arrecadada até a presente data. Diante da ausência dos repasses, a prefeitura vem tomando enérgicas medidas para
redução de seus custos. No entanto, apesar de drásticos
ajustes realizados, como significativa redução de gastos
e exonerações, a manutenção de serviços essenciais não
foi afetada, mas levou o erário a níveis críticos, motivando a edição do referido decreto, que prevê as medidas a
serem adotadas neste difícil momento.
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3º Encontro de Muladeiros
de Nova Serrana.
Dia 1º de dezembro acontece o 3º Encontro de Muladeiros de Nova Serrana. O evento tem início com uma cavalgada partindo da comunidade de Canjicas e continua
no Centro de Convenções com diversas atividades. A
concentração acontecerá a partir das 8h na comunidade
de Canjicas, onde haverá um café para os muladeiros. Às
10h, a cavalgada parte sentido Centro de Convenções de
Nova Serrana. A partir das 14h, o Centro de Convenções
será aberto para população com o início das atividades.
Haverá shows, roda de negócios (catirão), touro mecânico, praça de alimentação e o inédito concurso de marcha
indoor de burros e mulas (evento coberto).

Clube do Trabalhador dobra
número de usuários em 2 anos.
Ampliar e aperfeiçoar a utilização dos espaços públicos
são prioridades do atual governo que podem ser obervadas no Clube do Trabalhador. Com a mesma estrutura,
hoje, o Clube do Trabalhador de Nova Serrana atende
cerca de 5000 usuários. Além disso, novas atividades
foram incluídas, aumentando significativamente o
número de frequentadores. O Clube conta com duas
piscinas, sendo uma para crianças, quadras de areia para
vôlei e peteca, quadra para futsal e basquete, lanchonete, quiosques, banheiros e área coberta. Também foi
construído um novo quiosque que é utilizado como refeitório para 100 crianças do Cmei Carminha Saldanha.
No local são oferecidas diversas atividades gratuitas
como aulas de natação, hidroginástica, escolinhas de
futebol, futsal, basquete, música e artes.

Edital 001/2018
Secretaria de Educação.
A Secretaria Municipal de Educação de Nova Serrana torna
público o Edital SME 001/2018 que estabelece os critérios
para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado de candidatos para a composição de cadastro de reserva e posterior contratação. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da prefeitura entre os dias
26 de novembro e 2 de dezembro. Atenção: o link para
inscrição só estará disponível a partir das 10h do dia 26 de
novembro.
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Agentes de Endemias fazem
trabalho de remoção em bairros
com maior infestação de Dengue.
Setor de Endemias de Nova Serrana realizou nesta
semana em diversos bairros da cidade, um trabalho de
remoção de materiais e objetos que podem acumular
água. O objetivo é retirar das vias públicas e terrenos
baldios, lixo e materiais que podem acumular água e,
consequentemente, transformar-se em criadouros do
Aedes Aegypti. A remoção foi feita nos bairros com
maior incidência do mosquito, como Ana Carolina, Santa
Sara, Santo Antônio, Itapuã, Planalto, Frei Ambrósio,
Concesso Elias, Mariana Martins, Sandra Regina, Campo
Belo, Amaral, Novo Horizonte e Veredas da Serra.

Edital 004/2018
Secretaria de Saúde.
A Secretaria de Saúde de Nova Serrana torna público o
Edital Nº 004/2018 que estabelece os critérios para
inscrição no Processo Seletivo Simplificado de candidatos
para contratação temporária. A inscrição deverá ser
realizada entre 23 e 28 de novembro no site da prefeitura
www.novaserrana.mg.gov.br.

Ouvidoria de Nova Serrana
está com novo número.
A Ouvidoria Municipal de Nova Serrana está com novo
número. A partir de agora, reclamações, sugestões, críticas, elogios e denúncias podem ser realizadas pelo
número (37) 3226-9030 (ligações e WhatApp). O serviço de Ouvidoria é uma ferramenta rápida e eficiente para
os cidadãos se comunicarem com o Executivo Municipal.
Para usar o serviço, escolha um dos meios de comunicação disponíveis: Telefone: 3226-9030 (segunda a sexta 8h às 18h). Whatsapp: 3226-9030 (adicione e inicie uma
conversa). Site: www.novaserrana.mg.gov.br.
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