
Obras do complexo de saúde 
do Jardim Canadá em fase de 
finalização 

Vem aí o Festival do Polo da 
Cerveja Artesanal de Nova Lima 

Villa Nova se tornará bem 
imaterial de Nova Lima 
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Prefeitura encaminha 
importantes projetos para a 
Câmara Municipal com o objetivo 
de viabilizar a construção de 
mais moradias, promover a 
regularização de ocupações 
e solucionar problemas 
habitacionais antigos
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Direito 
à MoraDia

Dentre os inúmeros anseios dos cidadãos, 
a conquista da casa própria se destaca pela 
importância em promover uma vida mais digna 
e segura para as famílias. Contudo, esse é um 
gargalo que assola todo o país: uma demanda 
grande por moradias e poucas oportunidades para 
que o cidadão possa adquirir o imóvel próprio. 

Em Nova Lima, estamos trabalhando 
para reverter essa realidade. Exemplo disso é 
que enviamos para a Câmara de Vereadores 
importantes projetos na área habitacional, que 
vão desde a viabilização da construção de mais 
moradias, à reformulação de critérios de benefícios, 
passando pela regularização de ocupações. 
São projetos que há muito a população anseia e, 
serão colocados em prática, com transparência e 
foco na população que mais precisa. 

Retomada em fevereiro deste ano, 
as obras do complexo da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e do Pronto Atendimento 
do Jardim Canadá estão na reta final. 
Atualmente, mais de 70% da construção 
está concluída e segue com os serviços de 
instalação de pisos, forro no teto, hidráulica, 
elétrica, acessórios e pintura externa. 

No novo complexo (localizado na Rua 
Vancouver, nº 225), serão disponibilizados 

serviços de acompanhamento e pequenos 
procedimentos, raios X e consultas com 
clínico geral, pediatra, ginecologista e 
atendimento odontológico.

A atual Unidade Básica de Saúde – que já 
funciona na Rua Desdren, nº 70 – continuará 
atendendo a população normalmente. Com a 
implantação da segunda UBS, a proposta é 
que as equipes de Saúde da Família (eSF) 
sejam ampliadas na região. 

Em processo final de licitação, a UBS 
Cabeceiras passará por reconstrução e 
abrigará duas equipes de Saúde da Família 
para atender a comunidade.  A expectativa é 

de que as obras sejam iniciadas neste mês de 
setembro. A nova unidade contará com mais 
consultórios, sala de vacina mais apropriada 
e acessibilidade para todos os cidadãos.

PLANEJAMENTO / SAÚDEEDITORIAL

Previsão é de que as unidades sejam entregues em dezembro 

obras Do Pronto atenDiMento e 
Da UniDaDe De saúDe Do JarDiM 
CanaDá eM fase De finalização

Ubs CabeCeiras: Previsão De 
iníCio Das obras neste Mês

Para a comunidade Calon, vamos garantir 
o desmembramento de um terreno próximo ao 
Campo do Olaria. Além disso, vamos doar áreas 
para a construção de moradias no Campo do 
Pires e para habitações voltadas aos servidores 
públicos. 

Reformulamos também o programa Bolsa 
Moradia, com a inserção de critérios para que as 
famílias em situação de risco iminente, detectado 
pela Defesa Civil, possam contar com o aluguel 
pago durante 12 meses pré-estabelecidos. E para 
finalizar, estamos reestruturando o Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social para 
que possamos contar com cerca de R$ 1 milhão 
que está parado no Fundo Municipal de Habitação 
e pode ser revertido nos programas habitacionais. 

O direito à moradia é uma das principais e 
mais almejadas conquistas do cidadão, por isso 
não vamos medir esforços para que as famílias 
que mais precisam consigam fazer desse sonho, 
realidade. 

Vitor penido,
prefeito

O direitO à mOradia é uma das 
PrinciPais e mais almejadas 
cOnquistas dO cidadãO, POr 
issO nãO vamOs medir esfOrçOs 
Para que as famílias que mais 
Precisam cOnsigam fazer desse 
sOnhO, realidade

dá um like!

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!

Obras do complexo que abrigará o Pronto Atendimento e 
mais uma UBS no Jardim Canadá estão na reta final
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A fim de promover a integração 
ensino-serviço no Sistema Único de Saúde 
(SUS), a Prefeitura e a Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) 
firmaram um convênio para a realização 
de estágios curriculares obrigatórios de 
estudantes de graduação dos cursos de 
medicina e enfermagem. As atividades 
serão realizadas nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do Jardim Canadá, José 
de Almeida, Cascalho e Caic, beneficiando 
diretamente os usuários dessas regiões 
com práticas de saúde coletiva.

A parceria aumentará a oferta de 
consultas, exames e procedimentos 
de média e alta complexidade, com 
remuneração por meio do SUS, para 
os nova-limenses. Com o objetivo de 
identificar as principais necessidades 
do município, a FCMMG já realiza um 
levantamento dos serviços junto à 
Secretaria Municipal de Saúde e Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes.

O estágio possibilitará aos 
estudantes a aquisição de experiência e 
o desenvolvimento de atividades práticas 
relacionadas ao curso, proporcionando-
lhes o aperfeiçoamento nas áreas técnico-
cultural, científica e de relacionamento 
humano.

SAÚDE

convênio entre governo municipal e faculdade de ciências médicas também oferecerá 
estágio aos estudantes e serviços de saúde para os nova-limenses

PrátiCas De saúDe Coletiva 
Para a PoPUlação

MEDiCinA 
Práticas em saúde coletiva

(quarta-feira manhã)
- ubS Jardim canadá: 4 horas semanais
- ubS José de almeida: 4 horas semanais
- ubS cascalho: 4 horas semanais

EnFERMAgEM 
estágio em saúde coletiva 
(de segunda a sexta-feira)

- ubS caic: 25 horas semanais
- ubS cascalho: 25 horas semanais

Parceria ampliará acesso e qualificação das ações de saúde em Nova Lima

Atenta ao retorno da circulação do 
vírus do sarampo no território brasileiro 
e à ameaça de volta da poliomielite, 
a Prefeitura realizou, no dia 1º de 
setembro, mais uma Intensificação da 
Vacinação de crianças contra essas 
doenças. Desde a campanha nacional 
até a ação do início do mês, cerca de 
4.300 nova-limenses com idade entre 1 
e 4 anos foram imunizados – o número 
corresponde a 98% do total de 4.389 
crianças do público-alvo.

As doses estão disponíveis o ano 
inteiro nas salas de vacina da Policlínica 
Municipal e das Unidades Básicas de 

Saúde. Com o fim da campanha e da 
intensificação, maiores de 5 anos até 
adultos com 49 anos devem procurar 
a UBS, de posse do cartão de vacina, 
para verificar a necessidade de serem 
imunizados, afinal a cidade registrou em 
agosto dois casos suspeitos de sarampo.

A campanha realizada no mês 
passado teve como objetivos: imunizar 
quem nunca tomou as vacinas; completar 
todo o esquema de vacinação de quem 
não tomou todas as doses; dar outra de 
reforço para quem já tomou as doses 
necessárias à proteção.

nova lima registra dois casos suspeitos de sarampo; quem não foi imunizado deve 
procurar uma das salas de vacina do município

balanço aPonta qUase 
100% De CobertUra vaCinal

Relação completa de salas de vacina da cidade 
disponível no www.novalima.mg.gov.br
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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 proprietários 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:

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.

Junta administrativa de recursos de infraçÕes - Jari
boletim informativo

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se 
público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a  Junta Administrativa 
de recursos de infrações - nova lima, quando da sua 26a Sessão ordinária, 
realizada em 26/06/2018, 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 27a  Sessão ordinária, 
realizada em 03/07/2018, 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 31a Sessão ordinária, 
realizada em 31/07/2018, 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 32a Sessão ordinária, 
realizada em 10/08/2018, 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 28a Sessão ordinária, 
realizada em 10/07/2018, 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 29a Sessão ordinária, 
realizada em 17/07/2018, 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 30a Sessão ordinária, 
realizada em 24/07/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

DAO-2002 542-83    14/05/2018     20:40        8341712   
DYF-2493     556-80  08/06/2018    10:30        8419253 
EMF-6617       556-80    16/06/2018     11:37           8430439  
GMU-9155    573-80    08/06/2018   11:07        8441416  
GTB-6550       546-00    10/06/2018   14:55        9071909   
GXP-0854    554-13    07/06/2018   17:30        8381403   
GZW-6866    604-12    10/06/2018   09:53        8369051  

Placa             infração                  data              hora      Processamento

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                              
Período de devolução: 27/06/2018  a  10/07/2018                                                                                                                                    

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso novo         Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

4895001201800032    PXJ6036 

4895001201800089   OQE9719

4895001201800027   HKR5905

4895001201800046     HID3329 

4895001201800039   GYT3888
4895001201800041     HMW2647

4895001201800047   HID3329
4895001201800042    OQE0149

4895001201800048   HID3329

4895001201800044    HID3329
4895001201800080    OPG2997

4895001201800045   HID3329 
4895001201800017   HNR6914

deferimento

deferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento
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BKK-4678 554-14    08/06/2018     11:09        8386509    
EMH-0163     545-21  08/06/2018   22:05        8405722 
GUP-4174       556-80    21/06/2018    11:27           8425448 
GWC-1957    554-13    20/05/2018   14:15        8398638  
GXP-7459       542-83    20/05/2018   18:17        8344751   
GYQ-1186   554-11    26/06/2018   15:56          8405367  
GYW-3329    556-80    20/06/2018  16:36        8401104
GZN-5907 556-80    16/06/2018    10:35        8455481  
HBA-8605 556-80      21/06/2018    11:27          8470883      
HBM-2883 556-80   21/06/2018     11:27        8448411    
HBY-4246 556-80  21/06/2018     11:27        8398104    
HCA-9531 556-80   23/06/2018     15:50        8478818   
HCF-6720 555-00    16/06/2018     21:30        9114188    
HDH-6836 550-90    19/06/2018     11:15        8394928   
HFI-6824  573-80   15/06/2018    12:10        8397883
HFX-0606 548-70   20/06/2018    14:10         8397550  
HFY-1986 545-26    04/05/2018     16:55         8309829
HHJ-3133 556-80    21/06/2018     11:27        8448407   
HHS-3576 555-00    16/06/2018       21:09         8395242  
HHZ-5128 556-80    21/06/2018    11:27        8415982      

ELT-3838  554-11    05/07/2018     12:36        8450245    
FEP-3599     555-00  10/07/2018   10:02        8450207 
GMX-9097       555-00    10/07/2018   10:08           8504427
GQN-3299    554-12    06/07/2018   09:28        8434248  
GSW-5188       556-80      16/07/2018     15:57          8462464   
GXJ-5484     556-80      10/07/2018     11:34          8458665  
GXZ-6185       554-12     11/07/2018  09:20        8517119
GZX-8387 556-80    10/07/2018    14:00        8504334  
HAV-5934 554-14      06/07/2018    09:10          8455420      
HBE-5699  554-13   17/07/2018    20:05        8445284    
HED-8618 554-11  12/07/2018     16:12        8462188    
HEJ-6615  554-12   04/07/2018     13:16        8500738  
HFS-5944 554-11     05/07/2018       14:16          8465503 
HFU-5662 538-00      11/07/2018     09:50        8464692   
HGC-9759 554-11   16/07/2018    11:22        8468556
HGP-6680 538-00   12/07/2018    08:50         9167790
HGP-6680       554-14   12/07/2018     09:00         9167786
HHG-1911    554-14    11/07/2018     11:20        8513655  
HHI-6586 545-21    08/07/2018       18:30        8437114  
HHR-4826    545-26    11/07/2018   16:10          8437573    

HIR-5409    554-12    29/06/2018     11:05        8411892
HJN-7765 555-00    10/07/2018     10:48          8503948
HKH-8694 556-80    18/06/2018    15:45        8422854    
HKK-3454 599-10    14/06/2018     14:28          8418893
HKO-7631 653-00   17/06/2018     16:00        8465394    
HLD-3419 555-00    30/06/2018     15:15        8415512   
HLD-9772 573-80   18/05/2018     15:20          8357834    
HLX-2437 554-12   06/06/2018     13:45        8428376    
HMD-2672 550-90    19/06/2018    11:17        8415872    
HMF-3235 550-90    22/06/2018     13:45          8473644    
HMS-6802 525-83    10/06/2018    02:37          8378105    
HMU-3424 573-80    24/06/2018     17:52        8428375    
HNQ-0820 545-21    20/06/2018    16:56        9114333    
HOI-2040 556-80   21/06/2018    11:27          9117041    
HSG-8449  554-13   13/06/2018     19:30          8363281    
JMV-9619 556-80    26/06/2018       11:24        8411790    
NWP-1119 653-00   25/05/2018    21:46        8350038  
NXX-4393 555-00    16/06/2018     21:12        8446075    
NYG-2791 556-80      22/06/2018     19:07          8478792   
OLO-5081 554-12    18/06/2018    13:20        8464743    
OOW-3507 554-12    19/06/2018    14:59          8454967    
OOW-9763 573-80    13/06/2018     02:47        8441949    
OOW-9763 762-51    13/06/2018     02:49        8441958    
OPS-2800 552-50    22/06/2018     19:07       9128330    
OPS-2800 556-80    22/06/2018     19:07       9128348    
OQQ-9001 731-50   06/06/2018   17:30        8438931    
OQS-8591 545-21   20/06/2018    18:56        8467635
OWR-9304 554-12   27/06/2018   09:30        8432970
OYD-3881 556-80   21/06/2018   11:27        8467928
PAW-2360 581-91   29/06/2018    10:55        9125178
PJA-1582   550-90   15/06/2018   20:23        8416125
PPF-8287 554-12   22/06/2018   12:00        8455075
PUC-4236 554-12   19/06/2018    10:55        8394923
PUI-4722  581-96   11/06/2018    18:10       8378211
PUJ-1860  555-00   26/06/2018    12:55        9128907
PUT-9193 555-00   26/06/2018    12:55        8459582
PUZ-4683    555-00    26/06/2018    12:55        8459685
PVB-3175 554-12   06/07/2018    12:40        8500789 
PWS-4327 545-21   10/06/2018    15:00        8451088 
PXA-9581 555-00   21/06/2018    11:15       8467754
PXY-7034 604-12  22/06/2018    16:50        8425775
PZD-7002 555-00  21/06/2018    17:00       8418805
QNU-7015 599-10  29/05/2018   19:40         8416866

HAI-9927  653-00    14/06/2018     19:00        8419207  
HAR-9252    556-80  16/06/2018    10:52        8391649 
HCA-3747       545-22     16/06/2018     13:35           8430374  
HEX-8992    545-21    09/06/2018   11:30         8375899  
HFY-1226          573-80     13/06/2018     20:03         8357359  
HGC-9336     573-80      08/06/2018   15:10          8368921    
HGJ-3699       723-40      08/05/2018     19:34        8315646 
HGT-0664    550-90      12/06/2018     09:04        8397075   
HHJ-8159        545-22    16/06/2018    10:50          8376667 
HID-4219        545-21     10/06/2018       11:22             837468  
HIM-7453       554-12      24/05/2018     11:24          8376147 
HJA-6861       552-50    04/05/2018   18:14        8379756   
HKH-8694    554-11    14/05/2018   15:26        8344832   
HKO-8151       545-22    13/06/2018  18:35         8427830  
HNT-9904 573-80    29/05/2018     20:12        8371685   
HNX-6318     550-90  07/05/2018    16:10        8327780 
HNX-6318       572-00    07/05/2018       16:07             8327783 
KXK-4170       556-80      07/06/2018     11:40          9084604   
MFY-7224       572-00      15/05/2018   15:50          8348441
MTS-2056       554-14      09/05/2018     11:22          8310564 
MXG-6826       556-80    10/05/2018     12:24          8310605 
NXX-4372 545-26      15/06/2018       17:10          8412514   
OKM-5214        545-21    08/05/2018      12:57          8337886 
OKM-5214        545-21    06/06/2018     10:00             8386696  
OKV-7084    545-21      10/06/2018   15:00          8384264  
OLO-5081      554-12    08/06/2018   12:46          8439116 
OLT-6432    552-50    04/05/2018   18:25        8330366    
OQF-6131    554-12    04/06/2018     09:17          8429926  
OQO-8765 573-80   22/05/2018     08:56         8397287   
OQV-4408        556-80    07/06/2018      11:30          8386391 
OWU-8218      554-12      04/06/2018       09:38           8377152  
OXK-6625   545-21    10/06/2018   14:00          8441543  
PFX-4459       554-12    07/05/2018     10:45          8316615   
PNE-2998   554-12    06/06/2018   13:40        8386362  
PVS-3785       554-12    04/06/2018  09:20          8432348  
PYB-6360 554-12    06/06/2018    09:30        9084596   
PYB-6360     554-12  07/06/2018   13:10        9084636 
PYB-6360       554-12      11/06/2018      09:00             9084815    
PYN-6994    538-00      15/06/2018     09:00          8397686  
PYN-7719       554-12    04/06/2018   14:31        8365354    
PYR-6625       538-00      12/06/2018     10:15          8442466 
PZP-8324       556-80      13/06/2018     15:00          8397086      

Placa             infração                  data              hora      Processamento Placa             infração                  data              hora      Processamento

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                              
Período de devolução: 11/07/2018  a  24/07/2018                                                                                                                                    

notificação da autuação de infração à legislação de trânsito                              
Período de devolução: 25/07/2018  a  07/08/2018                                                                                                                                    
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Placa             infração                  data              valor      Processamento

Placa             infração                  data              valor      Processamento

Placa             infração                  data              valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 27/06/2018  a  10/07/2018                                                                                                     

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 11/07/2018  a  24/07/2018                                                                                                     

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 24/07/2018  a  07/08/2018                                                                                                     

ANQ-4669      736-62      25/02/2018   130,16             8155137   
AZE-6865   556-80                        05/04/2018   195,23        8288002   
FHN-9691       555-00      14/03/2018    130,16             8260794   
GLI-8690     556-80    06/03/2018     195,23             8867819   
GMP-8534       550-90    18/04/2018     130,16             8285766   
GVE-2830       554-11      09/04/2018   195,23             8942664  
GVU-7981       555-00      05/04/2018   130,16             8308053    
GWL-4663       554-12   28/03/2018     195,23             8255412      
GZI-1595  518-51      05/04/2018     195,23             8287976  
HBZ-1211      554-14     25/03/2018    195,23             8259321      
HEA-1778       554-12     22/03/2018     195,23             8216181   
HEA-4159       555-00      26/03/2018     130,16             8204696  
HGG-2925       554-11     26/03/2018    195,23             8271445   
HGG-5012      554-14      13/04/2018     195,23             8277300    
HGK-5400       545-21      21/01/2018  195,23        8751700   
HGK-5400     547-90    21/01/2018   130,16        8751703   
HGU-7175    612-20    17/03/2018   293,47        8269177   
HJA-6150    554-12    08/03/2018   195,23        8870790   
HJI-4320      605-02      25/03/2018     293,47             8903596     

DCZ-8818      556-80      05/03/2018   195,23             8183596   
GVS-9555   599-10      29/04/2018   293,47        8344897   
GWL-4663       554-12      07/03/2018    195,23             8226008   
HFI-6717     556-80    26/02/2018     195,23             8210540   
HKC-3963       545-26    28/04/2018     195,23             8324279   
HLD-9772       534-70     29/03/2018  130,16             8235196  
HLX-2437       554-12     26/02/2018   195,23             8210550     
HLX-2437       555-00   28/02/2018     130,16            8213829      
HLX-2437   554-12      09/04/2018     195,23             8296826  
HLX-2437      555-00     11/04/2018    130,16             8300091      
HNX-5225       545-22    18/04/2018     195,23             8337961   
JGD-8670       556-80      25/04/2018     195,23             8977234  
KNY-1121       554-12     03/05/2018     195,23            8346261   
MBZ-9216      554-11      22/04/2018     195,23             8272994    
OMB-7985       550-90      20/04/2018  130,16        8338034   
PUJ-1860   556-80    04/05/2018   195,23        8982865   
PUQ-7884    554-13    20/04/2018   195,23        8293980   
PVH-5437    554-14    09/04/2018  195,23        8296653  
PWK-6065    545-21       03/05/2018    195,23             8351462 
PXQ-6822    541-00       09/02/2018   130,16             8151583  
PYB-1174    545-22         20/04/2018    195,23             8293943  
PZC-7432    554-12       28/02/2018   195,23             8174057   

DGA-5844     686-61     25/04/2018   130,16             8298501   
EWN-5339  554-12      12/03/2018  195,23        8191069   
FKX-3583       547-90      12/05/2018    130,16            8368293   
GWA-6791     550-90   27/04/2018     130,16             8341393   
GXZ-2706       552-50    30/03/2018     130,16            8213717  
GXZ-2706       538-00     30/03/2018  130,16             8213719  
GYP-5724      605-02     31/01/2018   293,47             8129567     
GYP-5724       596-70  31/01/2018     1.467,34         8129577      
GZV-3986   604-12      14/04/2018     195,23             8256527  
HBQ-9051       557-60     14/05/2018    130,16             8391394      
HCO-2118       555-00    11/04/2018     130,16             8262876   
HHK-6888       554-14      16/05/2018     195,23             8354358  
HHT-5890       554-12     22/05/2018     195,23           9036710  

HMR-7348        555-00      28/02/2018  130,16             8170543
HMY-6203   555-00      26/03/2018   130,16        8251500   
HMZ-8211       554-14      13/04/2018      195,23            8326778   
HNE-7732     548-70    19/04/2018     195,23             8282003   
HNV-8382       554-12    20/02/2018     195,23             8168942   
JHN-8786       545-21      14/03/2018   195,23             8189935  
NYC-4930       554-11      23/04/2018    195,23             8966141    
OPZ-2032       554-12   22/03/2018     195,23             8221497      
OQR-2723  554-11      07/04/2018     195,23             8271994  
OUS-4230      554-12    21/03/2018    195,23            8896408      
OUS-4230        554-12     27/03/2018     195,23             8900003   
OWW-4130       538-00      28/03/2018     130,16             8914372  
PUS-9952       554-12    22/02/2018    195,23             8171420   
PUW-2509      555-00      12/03/2018     130,16             8191060    
PVW-7645       545-21     26/03/2018  195,23        8271516    
PWX-6274    546-00    24/04/2018  130,16        8288750    
PXM-4837    604-12   14/04/2018   195,23        8317305  
PYA-4068    554-12    06/03/2018  195,23        8187586  
PZV-3572      555-00      21/03/2018    130,16             8225329
QNC-9028      545-21      21/03/2018    195,23            8214045   
QNR-2302       554-13      30/03/2018    195,23             8225538   
QNU-0631      555-00      20/03/2018    130,16             8265352              

HIB-1604   554-12    15/05/2018    09:20          8351837
HKT-8169 554-11    05/07/2018      12:35            8438672  
HKT-8169 556-80    21/06/2018    11:27          8404125    
HKT-8169 555-00   22/06/2018       13:45           8404469
HKT-8169 555-00     10/07/2018       10:10          8437279    
HNL-5511    545-21      02/07/2018      16:01          8497555  
HNS-2596    545-21     12/07/2018     23:03            8455985    
HNW-7775    554-12   24/07/2018       10:26        8538850       
KCY-6154 555-00    04/07/2018    10:30        8455383    
LBX-3094    554-12      12/07/2018     09:50            8471731    
LNL-6693    556-80      22/06/2018      13:08           8448977    
NXY-4188    554-12      13/07/2018       09:01          8462386   
OMG-2349    554-11      10/07/2018     14:09          8437373    
OPK-9304    554-12     26/06/2018      09:00            8455089   
OQH-5297     555-00     22/06/2018       13:45            8468583    
OQO-1646    555-00      10/07/2018         14:31          8442607     
OWR-7128    554-11     12/07/2018    11:44          8456580  
PUJ-4442  545-21      12/07/2018       11:03          8465068   
PYA-5704    554-14      11/07/2018     11:25            8471617   
PYT-5688    554-12      05/07/2018      09:37         8445865    
PYW-0426    554-12    05/06/2018    11:25          8359782
QOF-6888    554-11   05/07/2018       12:16          8450201    

ronAlDo CArDoso AlVEs
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/Mg

edital de notificação da Penalidade de multa                                                   

o Secretário municipal de Segurança, trânsito e transportes Públicos do 
município de nova lima, na qualidade de autoridade de trânsito, com fulcro 
nos artigos 281 e 282, do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 
66/04, do conselho estadual de trânsito - cetran-mG, e resolução nº 
619/16, do conselho nacional de trânsito - contran, considerando que a 
empresa brasileira de correios e telégrafos - ect, devolveu as notificações de 
Penalidade de multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo 
relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo 
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor  
recurso  junto  à Jari - Junta administrativa  de recursos de infrações da 
SemSt, sito à rua 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:
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FAZENDA

Uma boa notícia para os cidadãos: 
desde o ano passado, o Governo 
Municipal está analisando todos os 
pedidos de restituição de impostos 
e taxas pagos indevidamente ao 
município e que devem ser devolvidos 
ou compensados ao contribuinte.

O pagamento segue uma 
programação mensal e a liberação 
desses processos ocorre de forma 
cronológica, ou seja, de acordo com 
a data de abertura dos processos. 
A Prefeitura já colocou em dia 
uma parte desses créditos: ao todo, 
foram finalizados, com restituição ou 

compensação, 102 processos.
Caso o processo esteja em análise 

e o contribuinte não tenha recebido 
a restituição ou a confirmação da 
compensação do crédito, o cidadão 
poderá consultar o andamento pelo 
site: novalima.mg.gov.br > Para 
o Cidadão > Protocolo On-line ou 
procurar a Prefeitura. 

A restituição é amparada pela Lei 
Municipal 1.911, de 28/12/2005. No 
entanto, a forma de se aplicar a lei 
foi regulamentada pelo atual governo, 
por meio do Decreto Municipal 
nº 7.754, de 06/11/2017.

contribuintes devem abrir processo no setor de Protocolo para receber restituição; 
quem tem o processo em andamento pode acompanhar pelo site

PrefeitUra analisa ProCessos 
De restitUição De iMPostos inDeviDos

Iptu e taxas:  
Departamento de 

rendas Imobiliárias

• Sede: 
3541-4345/3581-8420 

• Regional Noroeste: 
3581-3057 

• Unidade Vila da Serra: 
3262-1714 

Issqn: Departamento 
de rendas Mobiliárias / 

DprM 

• Sede: 
3541-4340 / 3541-4346 

• Regional Noroeste: 
3581-1982 

• Unidade Vila da Serra: 
3262-1714 

Para abertura de Processo Administrativo de 
Restituição, o contribuinte deve se dirigir à Seção de 

Protocolo: 3541-4335

Placa             infração                  data              valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 24/07/2018  a  07/08/2018                                                                                                     

HID-3867     554-12    09/04/2018   195,23           8298634   
HIU-6889  554-12      10/04/2018  195,23           8245302   
HJG-0654       542-83      12/05/2018    293,47           8344855   
HKQ-4489     555-00   09/04/2018     130,16            8242241   
HLD-9716       554-11    10/05/2018    195,23            8309606  
HLM-9660       554-12     10/04/2018   195,23           8943841  
HLU-9981      555-00     07/05/2018   130,16            8380859    
HMP-1958      554-11  23/04/2018    195,23           8277734       
JHN-8786   545-21      07/05/2018     195,23            8310490  
LLC-3891       518-51      13/04/2018    195,23           8317298      
MVH-1804       557-60    18/05/2018     130,16            8351972   
OLY-6177       554-12      07/05/2018     195,23            8369634  

ronAlDo CArDoso AlVEs
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/Mg

OMC-5423       556-80     17/04/2018     195,23           8315850  
OQE-9910       554-11     14/05/2018     195,23           9032029
OWT-4488       545-22     06/04/2018     195,23           8236986
OWY-7143       545-21     23/05/2018     195,23           8375946
PJC-7727       554-12     01/02/2018     195,23           8172607
PPU-7969       545-22      10/05/2018     195,23           8315868
PVB-3175       554-12     15/05/2018       195,23           8393761
PVT-5742       548-70     18/05/2018    195,23           8345545
PWO-9458       554-12     04/05/2018     195,23           8327059
PYV-0971       555-00     02/05/2018     130,16            8346226
PZX-4168       572-00     24/04/2018     195,23           8287605
QMX-7768          556-80      09/04/2018       195,23           8255645
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Desde o ano passado, a moradora do 
Bairro Rosário, Michele Coimbra, percebeu 
grandes avanços de leitura em seu filho 
João Victor, que lê livros inteiros sozinho e 
está escrevendo com letra cursiva já no 1o 
ano do ensino fundamental. A Prefeitura 
tem trabalhado muito para recuperar a 
qualidade do nível de leitura dos alunos.  
Exemplo é a realização de um diagnóstico 
em 16 escolas, constatando problemas de 
leitura em crianças do 3º ano. 

Para minimizar os atrasos, foram 
feitas mudanças pedagógicas. Uma delas 
foi o método de alfabetização: todos os 
professores do 1o ano (regente I e II) tiveram 
capacitação para trabalhar com a nova 
metodologia, que foi unificada em todas 
as escolas. Além disso, foram adquiridos 
livros infantis para emprestar aos alunos 
e incorporar a leitura à rotina da criança. 
Outras modificações foram a alteração 
do sistema de notas do boletim de letras 
para números e o acompanhamento de 
uma equipe técnica para verificar a leitura 
dos alunos regularmente. Melhorando as 
práticas na educação de base, as crianças 
não apresentarão dificuldades mais para 
frente. Hoje, a maioria dos alunos tem 
leitura fluente e os resultados são visíveis 
para os pais e professores. 

Desde o começo do ano, 
o projeto pedagógico Escritor para 
o Futuro, que utiliza a metodologia 
da Unesco, trabalha em parceria 
com a E.M. Benvinda Pinto Rocha 
para transformar as crianças em 
escritores de verdade. 

Com o apoio do projeto Era 
uma Vez, do Rio de Janeiro, cerca 
de 200 estudantes do 5º ano têm a 
oportunidade de escrever e publicar 
suas próprias histórias. 

Durante as oficinas, os 
professores da E.M. Benvinda Pinto 
Rocha trabalham com os alunos e os 
guiam na criação dos textos e das 
ilustrações que vão compor os livros. 
As histórias criadas pelos alunos 
podem ser reais ou fantasiosas. 

eDUCação De base Dá UM 
salto na qUaliDaDe De leitUra

ProJetos transforMaM alUnos eM esCritores

EDUCAçÃO

João Victor Bento 
Coimbra, aluno do 1º ano 
da E.M. Emília de Lima, 
ao lado da professora Alice

Projeto Escritor para o futuro é uma 
forma de incentivo à escrita e à leitura 

de forma lúdica e criativa

Meu filho já tinha um 
bom aprendizado na pré-
alfabetização. Após a mudança 
para o 1º ano, ele já lê tudo, 
leva um livro para casa toda 
quinta-feira e faz a leitura 
dele durante o fim de semana, 
sem precisar de ajuda. 
Acredito que isso foi possível 
pelo incentivo que a escola 
tem feito para que as crianças 
tenham gosto pela leitura”

Michele Coimbra da Cruz, 
mãe do aluno João Victor, 
da E.M. Emília de Lima

ao final do projeto, cada aluno se 
transforma em um escritor de verdade, 
com duas versões publicadas. uma 
das cópias vai para as estantes da 

biblioteca da escola enquanto a outra, 
o jovem escritor presenteia a família 
durante um evento de autógrafos 
organizado pela escola.

Nas aulas de linguagem corporal, os 
alunos da E.M. Cristiano Machado têm 
se apropriado do corpo, realizando 
atividades bem dinâmicas como a “cama 
de gato”. Foi um sucesso!

o informativo a cidade apresenta 
o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam 
criatividade e descontração no 

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

O Dia do Folclore foi muito animado na 
E.M. David Finlay com apresentações 
de parlendas, personagens, danças, 
músicas, exposição de objetos e história.

A aluna Jennifer Sodré Lopes, do 5º 
ano, da E.M. Martha Drummond Fonseca 
conquistou o 1º lugar no concurso de 
escolha do mascote da prestadora de 
serviço de limpeza urbana de Nova Lima.  

Os alunos do 4º ano roxo, da E.M. Dona 
Antonieta Dias Souza, estão estudando 
sobre reportagem na disciplina de 
português. Para ensinar um pouco 
sobre a área, foram convidados os 
jornalistas da Secretaria de Municipal 
de Comunicação que deram dicas 
valiosas. Para colocar em prática o que 
aprenderam, os alunos fizeram ainda 
uma entrevista com a secretária de 
Educação.

após a aprovação da base nacional 
comum curricular - bncc, os 
municípios vêm se  mobilizando para  
contribuir com o desenvolvimento 
do ensino. Para isso, é importante 
que todas as redes de educação 
construam ou revisem seus currículos 
com o propósito de orientar o que 
deve ser ensinado e as habilidades/

competências que os estudantes 
devem desenvolver.

Para garantir a implementação 
do currículo mineiro, a Prefeitura 
realizará no dia 15 de setembro, 
das 7h às 17h, na escola municipal 
Dona Antonieta Dias de Souza, 
um encontro de discussão sobre o 

currículo escolar de minas Gerais. 
Podem participar gestores e docentes 
das redes municipais, estaduais e 
particulares de nova lima, além 
da sociedade civil e do público 
interessado em contribuir com a 
educação do município. 
inscrições e informações:3541-4912

base 
nacional 

comum 
curricular
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centro de referência passa a atender em local mais adequado para receber a população

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cras norDeste De Casa nova

O Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) Nordeste 
passou a atender em novo endereço: 
Rua São João, nº 165, Honório 
Bicalho.  

Com a mudança, os usuários 
terão mais espaço para participar 
das atividades de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos, além de 
acessar com mais conforto os outros 
serviços ofertados pelo Cras. 

O Cras é a porta de entrada para 

os serviços da Assistência Social. 
No local, a população que mais precisa 
encontra também todo aparato 
da rede socioassistencial, como o 
programa de Proteção e Atendimento 
Integral à Família, oficinas, visitas 
domiciliares, ações comunitárias, 
Cadastro Único, Carteira do Idoso; 
programas de transferência de 
renda; orientação profissional; 
cursos Pronatec; benefícios eventuais 
e mais.

No dia 27 de agosto, foi realizado no novo endereço um café de boas-vindas para a 
comunidade; o encontro contou com a apresentação da banda da Faenol: Os Mala
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A vistoria semestral obrigatória 
dos táxis, realizada pelo Governo 
Municipal, foi concluída no 
final de agosto. Cerca de 80% 
dos permissionários aderiram 
à convocação oficial, conforme 
calendário previamente definido, 
e estão aptos a atuar na cidade. 
Atualmente, 58 táxis estão 
cadastrados em Nova Lima para a 
realização do serviço.

A partir do levantamento 
executado, a qualidade dos veículos 
é satisfatória, uma vez que 60% dos 
carros possuem, no máximo, três 
anos de fabricação e uso.

Quem ainda não procurou o 
serviço deve se regularizar o quanto 
antes, pois já se encontra em 
situação irregular, ficando sujeito 
às penalidades estabelecidas pela 
legislação vigente, que vai de multa 
e remoção do veículo até a cassação 
da permissão.

Com o tema “Quando você bebe e 
dirige, alguém sempre se machuca”, 
a Semana Nacional do Trânsito 2018 
será celebrada de 18 a 25 de setembro. 
Em Nova Lima, o Governo Municipal prepara 
uma programação especial a fim de chamar 
a atenção de condutores e pedestres para 
a combinação irresponsável e perigosa de 
álcool com a condução de veículos, que 
causa mortes. Palestras para a comunidade, 
blitze educativa, simulações de acidente de 
trânsito e outras atividades serão realizadas 
na cidade.

Idealizada pelo Observatório Nacional 
de Segurança Viária, a campanha faz o 
alerta para o fato de o acidente machucar 
a todos: a vítima, com as lesões corporais 
ou até a morte; o causador do acidente, que 
se machuca psicologicamente e as vezes 
fisicamente; as famílias dos acidentados, se 
machucam emocionalmente e materialmente; 
e a própria sociedade que, além da dor, do 
lamento e sofrimento dos acidentados, tem 
o prejuízo com seus impostos arrecadados 
empregados por essa causa – sejam eles 
médicos, hospitalares, previdenciários ou a 
manutenção de bens públicos danificados.

Governo ConClUi vistoria seMestral De táxis

nova liMa aDere à seMana naCional 
Do trânsito 2018

60% da frota possui, no máximo, três anos de fabricação e uso

campanha alerta para os perigos da combinação entre o consumo de álcool e a condução de veículos

SEgURANçA

atenta à demanda dos nova-limenses pelo serviço de táxi, inclusive em regiões mais afastadas da 
sede, como vila da Serra e Jardim canadá, a Prefeitura trabalha na elaboração de um diagnóstico 
para concluir qual a realidade do setor e sugerir eventuais alterações, visando o bom atendimento 
aos usuários.

Vistoria semestral obrigatória de táxis. Mais informações: (31) 3541-4391

No ano passado, polícia militar registrou 400 acidentes 
de trânsito com vítimas no município; foto simulação

Fo
to

:  
Ju

lia
na

 R
oc

ha

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



11
8 de setembro de 2018 • ano 3 • nº 40

HABITAçÃO

Determinada a resolver impasses 
históricos na área habitacional, o 
Governo Municipal elaborou projetos 
de lei para garantir o direito à 
moradia digna em Nova Lima. Cinco 
propostas foram encaminhadas ao 
Poder Legislativo e serão apreciadas 
pelos vereadores. Além de promover 
a melhoria da qualidade de vida 
das famílias, sobretudo as que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, as iniciativas 
possibilitarão a criação e o fomento 
de novos postos de trabalho diretos 
e indiretos na cidade, especialmente 
por meio da cadeia produtiva da 
construção civil.

Moradia adequada 
à coMunidade 

calon 

Em área vizinha ao campo do 
Olaria/Canto do Rio, no Oswaldo 
Barbosa Pena, o desmembramento de 
um terreno garantirá à comunidade 
cigana “Calon de Nova Lima” o direito 
à moradia culturalmente adequada. 
A medida observa as determinações 
estabelecidas pelo Comitê para 
Eliminação da Discriminação Racial 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e atende a procedimentos 
preparatórios abertos pelos ministérios 
públicos federal e estadual. 

ServidoreS públicoS 
taMbéM Serão 
conteMpladoS 

Um terreno de quase 18 mil 
m², no Bairro Fazenda do Benito 
(ao lado do Bela Fama), será doado 
para a construção de habitações em 
condomínio vertical do programa 
“Minha Casa Minha Vida”, destinadas, 
exclusivamente, a servidores públicos 
ativos (municipais, estaduais ou 
federais) que residam em Nova Lima e 
estejam na faixa 1,5, que corresponde 
à renda familiar mensal de até 
R$ 2.600,00. Na próxima fase, que 
será em outro terreno, estão previstos 
mais 400 apartamentos. 

FiScalização e prazoS 
deFinidoS no bolSa 

Moradia 

As famílias que vivem em áreas 

Prefeitura envia projetos para a câmara que vão solucionar diversos problemas habitacionais na cidade

Passos DeCisivos Para a JUstiça soCial

de risco geológico ou habitacional 
iminente, constatado pela defesa 
Civil, passarão a contar com aluguel 
pago pela municipalidade no valor 
máximo de r$ 880,00 durante um 
ano, podendo ser prorrogado por mais 
12 meses em casos justificáveis. 
a mudança no bolsa moradia foi 
necessária tendo em vista a falta de 
critérios no programa realizado em 
anos anteriores.

DiGniDaDe às faMílias 
no Canto Do rio 

A partir de um Termo de 
ajustamento de conduta (tac) 
firmado com o ministério Público 
estadual, a Prefeitura já realizou o 
cadastramento socioeconômico dos 
ocupantes de loteamento irregular no 
bairro oswaldo barbosa Pena, próximo 
ao campo do olaria/canto do rio, e 

executará o desmembramento de uma 
área de mais de 2 mil m², permitindo 
que as famílias sejam reassentadas 
em unidades habitacionais de 
interesse social.

DinaMisMo e efiCiênCia 
no sisteMa MUniCiPal 

De Habitação 

O Conselho Municipal de 
Habitação de interesse Social (cmHiS) 
será reformulado, passando a ser 
composto por um número mais 
adequado de membros, conforme 
ocorre em níveis estadual e federal. 
A mudança vai permitir a utilização 
de recursos parados do Fundo 
Municipal de Habitação, da ordem 
de r$ 1 milhão, e assegurar maior 
dinamismo e eficiência dos trabalhos, 
além de segurança técnica e jurídica 
das decisões relacionadas ao Sistema 
municipal de Habitação.

nas próximas semanas, 
outros projetos na 
área da habitação 
serão enviados para a 
aprovação da câmara de 
vereadores. como, por 
exemplo, o projeto de 
lei “Minha Casa Minha 
Vida Entidades”, que 
autoriza a doação de 
área remanescente 3 
institucional, localizada 
no  Bairro Campo do 
Pires, para a construção 
de 200 moradias.

mais novidades
na área 

habitacional
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No Mês da Juventude, a Prefeitura 
realizou várias atividades para essa 
parcela importante da população.  
Encontro de grêmios, contação de 
histórias, batalha de rimas e um 
grande festival para o público jovem 
fizeram parte da programação. 
O Tribus Festival Cultural ocorreu 
nos dias 25 e 26 de agosto, reunindo 
cerca de 3 mil pessoas no Espaço 
Caminhar (Espação).

O evento reuniu as diferentes 
tribos da cidade, por meio da música 
com  atrações diversificadas, como os 
shows de pagode, sertanejo, axé, rock, 
rap, MPB e eletrônica. Além disso, 
os jovens contaram com atividades 
esportivas como basquete, futebol 
de rua, skate, rua do lazer radical, 
grafite, entre outros.

Confira as fotos desse festival 
que teve atividades para todos os 
gostos!

tribUs festival CUltUral enCerra o 
Mês Da JUventUDe eM nova liMa

JUVENTUDE
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

banCo De talentos viabilizoU a 
Contratação De 21 Jovens, eM aGosto

Somente em agosto, o Banco de 
Talentos da Prefeitura viabilizou a 
contratação de 21 jovens do Bairro Jardim 
Canadá.  Depois de se cadastrarem no 
projeto e passarem por treinamento 
e orientações comportamentais, os 
candidatos foram encaminhados à Rede 
Cidadã, organização não governamental, 
sem fins lucrativos, que é parceira da 
Prefeitura na intermediação de mão 
de obra. Por meio do Programa de 
Aprendizagem Profissional, a instituição 
prepara o jovem para fazer uma transição 
saudável e segura do mundo escolar para 
o mundo do trabalho.

Jovens nova-limenses, 
entre 14 e 24 anos, que têm 
interesse em se cadastrar no 
Banco de Talentos, devem 
comparecer munidos de todos 
os documentos, inclusive 
da Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço à Rua 
Chalmers, nº 88, Centro, ou Rua 
Kenon, nº 95, no Bairro Jardim 
Canadá.

Os candidatos são 
selecionados conforme perfil 
requerido pelo empregador, 
que é responsável por todo o 
processo seletivo. Vale lembrar 
que a cada seis meses é preciso 
atualizar o currículo no Banco 
de Talentos

Informações: 
(31) 3541-5181

intermediação de mão de obra ocorreu por meio do Banco de talentos 
que integra o programa conexão Profissional 

Fiquei sabendo sobre o Banco de 
Talentos por meio do Centro de 
Atividades Culturais e pelas redes 
sociais. A minha expectativa é 
me tornar uma pessoa preparada 
para a vida, ingressar no mercado 
de trabalho, ganhar experiência e 
crescer na empresa”

Daniel Cordeiro de Jesus,  
18 anos, Jardim Canadá

A nossa empresa se sente orgulhosa 
em ter essa parceria com a Rede 
Cidadã e a Prefeitura. Esses jovens que 
entrarão na empresa estarão formados 
e moldados para que, no futuro, 
estejam aptos a ingressar no mercado 
de trabalho, inclusive com boas 
oportunidades na própria empresa”

Frederico souza, 
Relações Institucionais da Via-040

no Banco de 
Talentos, os 
candidatos 
participam de 
treinamentos que 
tratam de diversos 
temas como, 
markenting pessoal, 
comportamento 
em entrevistas, 
elaboração de 
currículo, ética 
profissional e 
linguagem corporal 

CaDastro

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.  

estágio em educação física (cód. 740)
É necessário estar cursando educação física. 
benefícios: a combinar. Horário de trabalho: 
das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, e 
das 8h às 13h, aos sábados. bolsa de estudo: 
r$ 500,00.

técnico de informática (cód. 742) 
É necessário ter experiência nas atividades 
exigidas como: ser o canal de entrada das 
demandas da ti a partir da identificação de 
eventos e análise do ambiente por meio das 
ferramentas de monitoramento, registros das 
demandas provindas dos usuários e outros. 
benefícios: vale-transporte, vale-refeição, 
planos de saúde e odontológico e seguro de 
vida. Horário de trabalho: 12x36 (19h às 7h). 
Salário: r$ 1.296,00 + adicional noturno.
 
técnico de manutenção em bombas 
hidráulicas (cód. 759) 
É necessário ter ensino fundamental e 
experiência mínima de seis meses em 
desmontagem e montagem de bombas, 
limpeza de peças com auxílio de decapante 
e desengraxante, utilização de lixadeira 
e esmeril, operação de torno mecânico e 
furadeira radial, e outros. benefícios: vale-
refeição, vale-transporte e assistência médica, 
após experiência. Horário de trabalho: das 8h 
às 17h30, com uma hora de almoço. Salário: 
r$ 1.809,00 + insalubridade.

técnico em segurança do trabalho 
(cód. 794) 
É necessário ter disponibilidade para viagens 
e experiência em projetos na área da 
mineração. conhecimento em legislação de 
segurança e procedimentos de mineração. 
Atuar em atividades de Segurança do 
Trabalho em Obras de Construção Civil 
Pesada, realizar inspeções de segurança no 
ambiente de trabalho e outros. benefícios: 
vale-transporte, assistência médica e cesta 
básica. Horário de trabalho: das 7h às 17h 
(de segunda a quinta-feira) e sexta-feira, das 
7h às 16h. Salário: r$ 2.000 até r$ 2.500.

farmacêutico (cód. 807) 
É necessário ter ensino superior completo 
em farmácia e experiência mínima de seis 
meses em atender clientes, orientar sobre 
uso de medicamentos, prestar serviços 
de atenção farmacêutica, administrar e 
estruturar treinamentos para os balconistas 
da loja e outros. benefícios: vale-transporte 
e assistência médica. Horário de trabalho: 
das 15h às 23h (de segunda a sexta-feira) 
e sábados e domingos alternados (não 
trabalha aos feriados). Salário: r$ 3.923,62.
 
auxiliar administrativo Pcd (cód. 836)
É necessário ter disponibilidade para trabalhar 
à tarde e à noite para realizar atendimento 
presencial e telefônico; atividades escolares e 
administrativas. benefícios: vale-transporte, 
assistência médica e vale-refeição no valor 
de r$ 22,25 por dia trabalhado. Horário 
de trabalho: das 13h às 22h. Salário: 
r$ 1.258,40.

Os cadastros poderão ser feitos até  
11 de setembro. caso o candidato já 
o tenha efetuado no período  de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
confira mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

Vagas de Emprego

Desde a criação do projeto, cerca de 
1.400 pessoas foram intermediadas 
para o mercado de trabalho
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A participação da população 
no planejamento da cidade é 
um instrumento da democracia 
representativa e estimula o exercício 
da cidadania, o compromisso da 
população com o bem público e a 
corresponsabilidade entre governo e 
sociedade sobre a gestão da cidade. 
Esse instrumento é proposto no Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(PlanMob), que tem convidado a  
população a participar de decisões 
importantes para o futuro de Nova 
Lima.  Para isso, foi criado um site 
com todos os passos do PlanMob, 
com propostas de intervenções 
no sistema de transporte coletivo, 
logística urbana, sistema cicloviário e 
infraestrutura para pedestres.

A população tem a oportuni-
dade de decidir as prioridades de 
investimento em obras e serviços 
a serem realizados no âmbito da 
mobilidade urbana.

vote nas intervenções viárias 
Prioritárias Para nova liMa

Participe do Plano municipal de mobilidade urbana e ajude nas decisões que vão traçar o futuro da cidade

PLANEJAMENTO

Durante todo o processo de 
elaboração do PlanMob, a 
premissa da Prefeitura foi ouvir 
a população de nova Lima para 
que o plano seja implementado 
de forma participativa. Para 
tanto, foram disponibilizados 
alguns canais de comunicação:  
 
• Site com divulgação dos prazos e   
  documentos elaborados

• mapa de demandas colaborativo  
  de sugestões para o sistema de  
  mobilidade urbana na cidade

• contato direto com a equipe via  
  e-mail

• audiência Pública

Planmob 
ParticiPativo!

Para isso, basta acessar o site 
www.planmobnovalima.com.br e 
clicar no ícone vote.

Por ele é possível acessar um 
formulário e um mapa com as 
intervenções viárias propostas 
para os próximos dez anos de 
nova lima. o cidadão poderá 
votar em cinco obras que julgue 

mais importantes para a cidade. 
todas as intervenções foram 
propostas considerando fatores 
sociais, urbanísticos, ambientais e 
viários, elencando as prioridades. 
o objetivo desse estudo é realizar 
um cronograma de implantação 
das intervenções para orientar o 
poder público nos próximos anos.
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manutenção da Praça do acadêmico: localizada ao lado da 
sede do acadêmico, na avenida José bernardo de barros, no bairro 
cascalho, a praça passou por manutenção com a reforma de piso, 
bancos e guias do canteiro. as árvores foram podadas e o jardim, 
revitalizado. 

muro e.m. emília de lima – está em construção parte do muro 
da e.m. emília de lima que desabou em decorrência das chuvas. 
o local já foi limpo com a retirada de entulho e agora segue com 
a revitalização do muro de aproximadamente 30 metros.

rotatória do Jardim canadá: Para dar mais segurança a 
motoristas e pedestres, a Prefeitura construiu uma rotatória entre 
a rua otawa e a avenida Quebec, no Jardim canadá. a rotatória 
contribui para que os motoristas diminuam a velocidade e, dessa 
maneira, evita acidentes por atropelamento ou colisão entre carros.

buraco na mg-30, trecho honório bicalho – Motoristas que 
transitam na mG-030, em Honório bicalho, devem ficar atentos. 
está em obra o trecho compreendido entre os kms 30 e 31. 
a Prefeitura está substituindo a manilha de drenagem de água 
fluvial que se quebrou embaixo do asfalto, formando o buraco. 

OBRAS

PoPUlação Deve Colaborar 
não Jogando lixo nos esPaços Públicos

Mais obras Pela CiDaDe

O serviço de varrição e capina 
continua a todo vapor. Ruas, 
avenidas, canteiros centrais e praças 
são limpos diariamente. Além disso, 
os meios-fios das principais vias 
recebem pintura. As praças também 
passam por manutenção do piso, 
bancos e guias de canteiros, e as 
árvores estão sendo podadas para 
dar mais segurança. Colabore, ajude 
a cuidar da cidade! Não jogue lixo nas 
vias públicas.

A manutenção segue nos 
seguintes bairros em setembro: Vila 
Industrial, Jardim Serrano, Ipê, Ipê da 
Serra, José de Almeida, Vila Odete, 
Vila Nova Betânia, Pau Pombo, 
Avenida Professor Aldo Zanini, Rua 
Lincoln Tolentino e Honório Bicalho.

Fo
to

s:
  

Jo
ão

 V
ic

to
r 

M
or

ae
s

Fo
to

:  
Jo

ão
 V

ic
to

r 
M

or
ae

s
Fo

to
:  

Jo
ão

 V
ic

to
r 

M
or

ae
s

Fo
to

:  
Ad

ils
on

 B
ra

ga

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



8 de setembro de 2018 • ano 3 • nº 40

a assessoria especial de Políticas Públicas, que funcionava 
no bairro matadouro, está de novo endereço: rua Professor 
Juvenal de Souza costa, nº 34, olaria (em frente a Polícia 
militar). o novo local, além de ter melhor localização para 
atender os cidadãos, possui espaço físico com acessibilidade. 
os telefones de contato permanecem os mesmos: 3541-1300 
e 3541-7414. 

assessoria 
esPecial de 

Políticas 
Públicas em 
novo local

As atividades de políticas públicas 
para os idosos de Nova Lima seguem 
no dia 12 de setembro, às 18h, com 
mais uma edição do projeto Conhecer. 
Desta vez, o encontro ocorrerá no 
salão da Igreja Sagrado Coração 
de Jesus (Rua Abel Saturnino de 
Melo, Bairro Mingu). A programação 
contará com a palestra ”Conhecer 
para redescobrir as emoções” e com 
a apresentação musical do grupo de 
seresta Reviver. O evento é aberto a 
toda população.

O projeto Tecer a Vida também 
terá uma edição especial na 
quinta-feira (13/09), às 18h, no 
Salão Paroquial São José Operário, 
localizado na Praça Maria Alves 
Leocádio, nº 268, Honório Bicalho. No 
evento, haverá apresentação do Coral 
Viva a Vida, exposição, atividades 
culturais e acolhimento e orientações 
dos profissionais da Assessoria de 
Políticas Públicas.

Mais ProJetos Para a MelHor iDaDe 
neste Mês De seteMbro

teCer a viDa

POLíTICAS PÚBLICAS
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a Prefeitura premiou com medalhas e certificados no dia 
31 de agosto, três alunas das redes pública e privada de 
ensino do município por desenvolverem uma redação sobre 
a cavalhada de São Jorge. as alunas cristina rodrigues 
vasconcelos, da e. m. dona antonieta dias de Souza ficou na 
primeira colocação, seguida de isabel de Moraes Pessoa, do 
liceu Santa maria, e iara Gabriela teixeira Gomes, do centro 
educacional São tomás de aquino. essa iniciativa faz parte do 
plano de resgate da cultura popular tradicional e da educação 
de bens culturais imateriais do município.

alunos 
Premiados 

em concurso 
sobre a 

cavalhada de 
são Jorge

CULTURA

villa nova se tornará 
beM iMaterial De nova liMa

obra sobre a vitoriosa Carreira Do villanovense 
MartiM franCisCo será lançaDa no PróxiMo Dia 13

O Conselho Consultivo Municipal do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Nova 
Lima aprovou a abertura de processo 
de registro do Villa Nova Atlético Clube 
como bem imaterial do município.

A primeira etapa desse trabalho 
é composta de pesquisa e resgate 
histórico, que servirá de base para a 
conclusão do registro definitivo. Tão 
logo seja finalizado, o projeto será 
apresentado aos conselheiros em uma 
nova reunião.

O Villa Nova é um tradicional clube 
do estado que traz, em sua essência, 
muito do amor do nova-limense pelo 
esporte e pela própria história de Nova 
Lima. O time possui a segunda maior 
charanga do Brasil, é o segundo time 
mais antigo de Minas Gerais e já 
exportou talentos do futebol para o 
mundo. O bravo Leão do Bonfim luta 
com dificuldades, mas não esmorece e 
representa uma importante parcela do 
patrimônio cultural de Minas Gerais e 
no mundo afora.

Em homenagem aos 110 anos do Villa Nova, o Núcleo 
de Atividades Literárias lançará, no dia 13 de setembro, às 
19 horas, no Hall da Prefeitura, o livro “Martim Francisco 
– Uma Revolução no Futebol”.

A obra escrita por Lígia Maria Leite Pereira e Mauro 
Fiúza Campos Filho, com a coordenação de Doorgal 
Gustavo Borges de Almeida e prefácio de Tostão, conta 
a trajetória do técnico idealizador do 4-2-4, sistema que 
levou o Brasil ao tricampeonato mundial em 1958, 1962 
e 1970.

Martim Francisco ousou romper o sistema inglês 
“WM” e implantou o 4-2-4, ainda não utilizado no futebol. 
Aos 23 anos, tornou-se técnico do Villa Nova em 1951, na 
conquista do Campeonato Mineiro pelo Leão do Bonfim. 
Posteriormente, comandou o Villa Nova em 1963, 1971, 
1972, 1976 e 1977.

tradicional clube de minas gerais traz, em sua essência, muito do amor do nova-limense 
pelo esporte e pela própria história de nova lima

Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às 
práticas, e ao modo de ser das pessoas. dessa forma, podem ser considerados bens imateriais: 
conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, 
do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais.

você 
sabia?

idealizado por Martim 
Francisco, quando treinava 
o villa nova, o sistema 4-2-
4 utilizava um 4º homem 
mais próximo dos atacantes, 
deixando a defesa adversária 
em desvantagem. foi com 
esse esquema tático que a 
seleção brasileira conseguiu 
o seu primeiro título mundial, 
em 1958, tendo à frente o 
técnico vicente feola.

sistema 4-2-4
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atividades de basquete, futebol, queimada e bocha foram realizadas no clube das quintas

Emoção, alegria, brincadeiras 
e muita diversão. O Governo 
Municipal realizou, no dia 27 de 
agosto, os Jogos Especiais 2018, 
que reuniram aproximadamente 
150 estudantes da Escola Ana do 
Nascimento Souza de Educação 
Especial, além de funcionários, mães, 
pais e responsáveis pelos alunos. A 
competição ocorreu no Clube das 
Quintas, durante um dia inteiro de 
atividades como basquete, futebol, 
queimada e bocha.

A realização da competição, por 
si só, representa uma importante 
conquista. Mais do que definir os 
vencedores de cada modalidade, 
os Jogos Especiais reconhecem 
esses estudantes como verdadeiros 
campeões. Até por isso, todos eles 
foram homenageados pelo Governo 
Municipal com medalhas de honra ao 
mérito.

JoGos esPeCiais reúneM CerCa 
De 150 estUDantes

ESPORTE / EDUCAçÃO

Clima de descontração marcou mais uma edição dos jogosFo
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ESPORTE

fUtebol aMaDor aGita a CiDaDe

CaMPeonato De xaDrez 2018 PreMia venCeDores

O Campeonato Nova-limense 
de Futebol Amador 2018 completou 
apenas sua terceira rodada, mas já 
está em ritmo intenso, agitando as 
comunidades. Com os resultados 
das partidas disputadas no último 
final de semana, destaque para 
Nacional, Independente e Nova 
Suíça – melhores colocados nas 
séries A1, A2 e B, respectivamente.

Na elite do futebol amador de 
Nova Lima, 14 equipes se enfrentam, 
sendo que oito avançarão à próxima 
fase e duas serão rebaixadas. Na 
série A2, 13 times divididos em 

dois grupos (com seis e sete cada) 
disputam duas vagas na série A1. 
Na série B, que também garante 
duas vagas de acesso, 16 clubes se 
enfrentam e metade se classifica à 
próxima fase.

Realizada pela Prefeitura, com 
a organização da Liga Municipal 
de Desportos, a competição 
está em sua 60a edição e reúne 
aproximadamente 1.300 atletas. 
Cerca de R$ 450 mil são investidos 
pela Administração Municipal na 
maior atração dos apaixonados pelo 
futebol amador da cidade.

O Governo Municipal realizou, nos 
dias 1º e 2 de setembro, o Campeonato 
de Xadrez 2018. Com mais de 30 
inscritos, a competição reuniu, no Hall 
Nobre da Prefeitura, os participantes 
para a disputa de duas categorias: 
juvenil misto (sub-16) e adulto misto. 
Os três melhores colocados foram 
premiados com troféus e medalhas.

Nesta semana, passaram a ser 
oferecidas aulas de xadrez para 
iniciantes dentro do Esporte na 
Comunidade. Inicialmente, 30 alunos 
com idade entre 9 e 14 anos são 

atendidos às terças e quintas-feiras, 
nos turnos da manhã (das 10h às 
11h) e da tarde (das 15h às 16h), 
na Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer – Rua Melo Viana, 174, Centro. 
Os interessados podem ligar no (31) 
3541-4329 para outras informações.

Vale ressaltar que, além de 
ser um esporte, o xadrez também 
é considerado uma ciência e uma 
arte. Sua prática estimula diversas 
habilidades, dentre elas, concentração, 
memória, planejamento e tomadas de 
decisões.

Prefeitura investe r$ 450 mil na realização da competição

Prefeitura oferece modalidade para crianças e jovens com idade entre 9 e 14 anos

Equipes de diversas regiões do município disputam as três divisões do campeonato

Competição foi disputada nas categorias juvenil misto (sub-16) e adulto misto

Juvenil misto (sub-16)

1º lugar 
gabriel Luiz Lacerda Ragonezi

2º lugar 
Bernardo Kemp Fernandes

3º lugar 
Breno Henrique grant

classificação 
camPeonato de xadrez 2018

adulto misto

1º lugar 
Luís Carlos Cardoso Rosa

2º lugar 
José Henrique de oliveira cardeal

3º lugar 
Emerson Roberto Silveira
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