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aCiDaDe

Prefeitura retoma a construção 
da UBS do Cristais 

Nova Lima é a segunda cidade 
de Minas Gerais que mais gerou 
empregos

Entrega de kits escolares 
marca o início do ano letivo
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Nova Lima completou 318 anos de história e 128 de emancipação político-
administrativa em 5 de fevereiro com avanços importantes ao longo da gestão
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Parabéns, 
nova Lima!

Celebrar mais um aniversário de 
história e de emancipação político-
administrativa de Nova Lima é motivo 
de orgulho para a população. Ao longo 
destes 318 anos, nossa cidade sempre 
se destacou por ser a terra do ouro e, 
mais recentemente, a terra do verde. 
Nossa maior riqueza, no entanto, é o 
próprio povo nova-limense, com sua 
generosidade sem igual.

Nem o limite com uma metrópole 
do porte de Belo Horizonte nos impede 
de ainda preservarmos traços singulares 
que tanto nos honram. A tradição 
da sede com sua riqueza cultural, os 
atrativos de Honório Bicalho e região, 
o clima bucólico de São Sebastião das 
Águas Claras, o desenvolvimento do 
Vila da Serra e a pujança do Jardim 
Canadá fazem daqui um lugar especial e 
é justamente toda essa diversidade que 
encanta quem escolhe Nova Lima para 
viver. 

Desde janeiro, as unidades da rede municipal 
de ensino contam com um reforço especial: o 
trabalho de 30 zeladores responsáveis por cuidar 
das escolas, auxiliar os docentes e contribuir 
na limpeza e vigilância do patrimônio. Essa é 
uma demanda dos pais e responsáveis para que 
tenham mais tranquilidade com esse reforço 
no dia a dia escolar, uma vez que os zeladores 
auxiliam na entrada e saída das crianças. 

Além dessa novidade, durante o período 
de férias dos alunos, a Prefeitura realizou 
melhorias em todas as unidades de ensino com 
serviços de jardinagem, capina e desinfetização 
(controle de pragas urbanas, como insetos 
e roedores) e manutenções preventivas e 
corretivas nos sistemas elétrico, hidráulico, de 
proteção contra descargas atmosféricas e de 
combate a incêndio.

EDUCAÇÃOEDITORIAL

Mais honrados ainda ficamos com o 
resgate da confiança das pessoas e do 
respeito pela cidade. Com um trabalho 
sério e transparente, reequilibramos 
as contas públicas e colocamos a casa 
em ordem. Mais que isso: passamos a 
investir em programas e projetos que 
fazem a diferença na vida dos cidadãos.

Passados mais de dois anos de 
mandato, com inúmeros compromissos 
cumpridos com os nova-limenses, temos 
a certeza de que estamos no caminho 
certo. E assim seguiremos ao longo da 
gestão: trabalhando por você, que é a 
essência da cidade. 

Parabéns, Nova Lima!

vitor peniDo, 
Prefeito

passamos a investir 
em programas e 
projetos que fazem 
a diferença na vida 
dos cidadãos

dá um like!

mais cuidado e segurança 
Para os aLunos

Márcio dos Santos, zelador 
da E.M. David Finlay

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



3
9 de fevereiro de 2019 • ano 4 • nº 49

O dia 4 de fevereiro começou 
animado para muita gente. Isso 
porque a Prefeitura realizou a 
distribuição de material escolar 
para os estudantes de toda a 
rede municipal de ensino, desde o 
maternal até a Educação de Jovens 
e Adultos.  Mochila, estojo, cadernos, 
lápis, régua, borracha e até toalha 
para as crianças das creches fazem 
parte do kit que é feito de acordo com 
a série de estudo e a necessidade dos 
estudantes. 

A entrega dos kits, além de 
incentivar ainda mais o estudo, 
representa uma economia e ajuda 
aos pais e responsáveis, que têm 
essa carga financeira a menos no 
início do ano. 

Agora, a Administração Muni-
cipal vai realizar ainda mais: já 
está em andamento a confecção 
dos novos uniformes escolares, 
contendo camisas de manga curta e 
sem manga, bermuda ou short-saia, 
calça e jaqueta. Nos tons de verde, 
os novos uniformes são adequados 
para os alunos e mais práticos para 
cuidar. 

voLta às auLas com materiaL escoLar gratuito

EDUCAÇÃO

prefeitura entrega cerca de 8 mil kits escolares para os estudantes da rede pública municipal

   Meu filho ficou surpreso e disse:    
   ‘Mãe, é igualzinho ao que eu te 
pedi’. É uma das coisas que mais 
me deixam feliz porque nunca vi 
isso acontecer em outras cidades. 
É mochila, caderno, materiais e 
lápis de qualidade. E ainda vai ter 
uniforme! Sem falar que na escola 
tem dentista e não tem fila, sequer 
precisei marcar. Estou desempregada 
e não sabia como iria comprar 
o material escolar. Só tenho a 
agradecer a Prefeitura”

   Eu acho que é importante  
   porque tem gente sem 
condições de comprar o 
material e outras pessoas 
já têm e, assim, todos 
ficam com o material 
igual. Sem falar que é uma 
economia para os pais ou 
responsáveis pelo aluno”

Débora Cerqueira, 32 anos, 
mãe do aluno Gabriel Venâncio, 
da E. M. José Francisco da Silva

adriana marina tadim, 
mãe de Yuri, aluno da 
E.M. José Brasil Dias

economia que faz a diferença
A entrega do uniforme e do kit 

escolar gratuitos está na contramão 
da triste situação de diversas cidades 
mineiras. Isso porque o governo 
estadual não tem repassado os 
valores do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb.

Somente com a educação de Nova 
Lima, a dívida desses repasses já está 
em aproximadamente R$ 15 milhões. 
Contudo, com as medidas austeras 
realizadas pelo Governo Municipal em 
2017, nova lima experimenta uma 
realidade diferente. 

Os cerca de 8 mil estudantes 
matriculados nas 25 unidades escolares 
da rede municipal de ensino tiveram o 
início letivo com data normal e não serão 
prejudicados com reposição de aulas. 
Mais ainda, a Prefeitura tem mantido 
o compromisso com os profissionais 
da educação, pagando os salários em 
dia – resultado dos esforços do Governo 
Municipal, que promoveu uma Reforma 
Administrativa e Tributária, tendo em 
vista a crise financeira do país.

Entrega de kits escolares na 
E.M. Florie Wanderley Dias
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

POLÍTICAS PÚBLICAS

orientação ProfissionaL 
Para quem mais Precisa

Pré-carnavaL Para Pessoas idosas

projeto inclusão produtiva contribui para que pessoas de baixa renda conquistem uma vaga de emprego 

evento será realizado no dia 13/02 e integra as atividades do centro de convivência

O projeto Inclusão Produtiva 
contribui para que as pessoas 
atendidas pelos Centros de 
Referência em Assistência Social 
(Cras) possam se qualificar e ter 
mais oportunidades de encontrar 
uma vaga no mercado de trabalho. 
Para isso, são realizadas orientações 
profissionais para diaristas, domés-
ticas, babás, pedreiros, pintores, 
bombeiros hidráulicos, jardineiros e 
motoristas, com temas pertinentes 
à área. 

O objetivo é ofertar, priorita-
riamente ao público da assistência 
social, palestras visando aumentar 
as oportunidades no mercado de 
trabalho e aproximar a comunidade 
dos centros de referências para fazer 
com que os serviços, benefícios, 
programas e projetos cheguem até 
as famílias das regiões. 

Com essas ações, a expectativa 
é de que cerca de 800 pessoas 
passem pelas palestras de 

Alegria, disposição e fantasia.  
A Prefeitura preparou uma pro-
gramação especial para o dia 13 
de fevereiro (quarta-feira) para 
pessoas da terceira idade.  Nessa 
data, os participantes do Tecer a 
Vida – projeto da Prefeitura que 
promove intervenções culturais, 
valoriza o conhecimento e 
experiências de vida e estimula 
a troca de valores entre as 
pessoas idosas – terão uma 
comemoração especial com 
músicas, brincadeiras de carnaval 
e exposição de trabalhos manuais. 
O evento acontecerá das 17h às 

20h, no Centro de Convivência da 
Pessoa Idosa. A expectativa de 
público é de 150 a 200 pessoas. 
A entrada é gratuita.

O Tecer a Vida trabalha a 
autoestima, estimula a participação 
em atividades culturais, divulga os 
trabalhos artesanais e produções 
artísticas dos participantes. 
Também contribui para o 
envelhecimento saudável, o resgate 
de valores e a alegria de viver; 
realiza intervenções e orientações 
dos direitos da pessoa idosa e 
alerta as inúmeras possibilidades 
de violência, entre outros.

Já estão disponíveis os resultados de dois importantes programas da Prefeitura: 
o Passe estudantil e a Bolsa formatec. Se você se inscreveu em algum deles, 
acesse www.novalima.mg.gov.br para saber se foi contemplado, os critérios 
de classificação e desempate, além de outras informações.

reSultadoS do PaSSe 
eStudantil e da 
BolSa formatec

inScriçõeS e informaçõeS: Centro de Convivência da Pessoa Idosa 
(rua marechal deodoro, 28, centro) ou pelo telefone: (31) 3542- 5655

orientação profissional.  As vagas 
são prioritárias para pessoas 
atendidas pelo Cras. Para inscrições 
e informações sobre as palestras, 
os interessados devem comparecer 
a um dos centros de referência 
ou ligar para (31) 3541-4898 / 
3541-4422. 

• Cras Nordeste: Rua São João, 
165 – Honório Bicalho

• Cras Noroeste: Rua Heston, 50 
– Jardim Canadá 

• Cras Cruzeiro: Rua Dr. Eduardo 
Aymoré Jones, 320 – Cascalho 

• Cras Centro: Rua Domingos 
rodrigues, 199 – centro 

inScriçõeS

maiS informaçõeS: (31) 3541-4422 

Anderson Cassino Leone 
conseguiu emprego com o 
auxílio do Inclusão Produtiva

Folia vai agitar os 
participantes do Tecer a Vida
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intermediação de mão de obra e incentivo ao empreendedorismo 
formal contribuíram para elevar o saldo de contratações

evento abre portas para a inovação e o desenvolvimento

Nova Lima é o segundo 
município mineiro que 
mais gerou postos formais 
de emprego em 2018, 
ficando atrás apenas de 
Belo Horizonte.  No ano, 
foram criadas 17.653 vagas, 
enquanto outras 14.777 
foram encerradas, deixando 
um saldo de 2.876 postos de 
trabalho, o que representa 
20% de resultado positivo. 

A construção civil foi o 
seguimento que mais elevou 

esse número (910 vagas), 
seguido por setores de 
logística – armazenamento 
e transporte, consultoria 
e gestão, administração 
de imóveis e atividades de 
atenção à saúde humana. 

Esse saldo é graças ao 
esforço da Administração 
Municipal em construir uma 
cidade inovadora, com a 
intermediação de mão de obra 
e o apoio a empreendedores e 
empresários.

Nova Lima participou, nesta 
semana, do II Road Show em Belo 
Horizonte, evento que incentiva a 
internacionalização das empresas, 
com fomento aos negócios, suporte 
e assessoria para as organizações 
que querem investir no Brasil. O 
objetivo principal da participação 
é atrair novos investimentos para 
Nova Lima, a fim de diversificar a 
economia da cidade com a criação 
de novos segmentos empresariais. 
A Prefeitura apresentou o trabalho 
desenvolvido no município, como, 

por exemplo, o incentivo à economia 
criativa e a criação de ambiência 
para a instalação de novas 
empresas. Essas ações incluem 
cursos gratuitos de qualificação, 
atendimento ao microempreendedor 
individual e a empresários, entre 
outros. 

O evento, promovido pela 
Federação Nacional de Serviços 
Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento Perícias, 
Informações e Pesquisas – Fenacon, 
é também um incentivo a empresas 

brasileiras que desejam expandir 
seus negócios para o exterior. Foram 
discutidos temas como ambiente de 
negócios, regimes de tributação, 
oportunidades e incentivos fiscais 
do Brasil. O Road faz parte do 
Internacional Desk, programa que 
vem criando uma rede mundial de 
empresas contábeis qualificadas 
para atender investidores e que 
já têm protocolos de intenções 
firmados na Itália, Argentina e 
Paraguai e negocia com Espanha, 
Portugal, França e Inglaterra.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

nova Lima é a segunda cidade de 
minas que mais gerou emPregos

cidade ParticiPa 
do ii road show em bh

 

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.  

limpador de vidros (1226)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima de 
seis meses. Atividades: conservar vidros 
e fachadas, limpar recintos e acessórios 
e tratar piscinas. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade 
e proteção ao meio ambiente. Benefícios: 
vale-transporte e vale-refeição.  Horário 
de trabalho: 44 horas (de segunda a 
sexta-feira ou de segunda a sábado) ou 
12 x 36. Salário: r$ 1.231,43.

técnico em informática (cód. 1216)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses, formação técnica em 
informática, preferencialmente ter 
Carteira de Habilitação A.  Atividades: 
realizar atendimento de informática, 
redes, manutenção de computadores e 
notebook, acessos, backups e outros, de 
forma presencial e remota. Benefícios 
e horário de trabalho: a combinar. 
Salário: r$ 1.296,00.

Jardineiro (cód. 1225)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses. Atividades: preparação 
de mudas e sementes por meio de 
construção de viveiros e canteiros, cujas 
atividades baseiam-se no transplante 
e enxertia de espécies vegetais; realizar 
tratos culturais, além de preparar 
o solo para plantio. Benefícios: 
vale-transporte e vale-refeição 
Horário de trabalho: 44 horas (de 
segunda a sexta-feira ou de segunda 
a sábado) ou 12 x 36. Salário: 
r$ 1.575,72.

cozinheiro (cód 1228) 

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses com preparo de grande 
quantidade de refeições. Atividades: 
preparar refeição conforme cardápio. 
Benefícios: vale-transporte e vale-
refeição. Horário de trabalho: das 5h30 
às 17h30, escala 12 x 36. Salário: 
R$ 1.160,00

Porteiro (cód. 1222)

Com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência mínima 
de seis meses. Atividades: zelar pela 
guarda do patrimônio, observando o 
comportamento e a movimentação 
de pessoas para prevenir perdas, 
evitar incêndios, acidentes e outras 
anormalidades; controlar o fluxo de 
pessoas e veículos, identificando-os e 
encaminhando-os aos locais desejados. 
Fazer manutenções simples nos locais 
de trabalho. Benefícios: vale-transporte 
e vale-refeição. Horário de trabalho: 
44 horas (de segunda a sexta-feira ou de 
segunda a sábado) ou 12 x 36. Salário: 
r$ 1.455,69.

os cadastros poderão ser feitos até 
12 de fevereiro. 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 

Cursos de capacitação são 
essenciais para ganrantir uma 
vaga no mercado de trabalho
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cWG-3090      554-11     03/12/2018     17:55     9505025      
GPc-4697      554-14     07/12/2018     11:31     8838004     
Hdv-6868      556-80     03/12/2018     15:25     8766122      
HHX-7593      556-80     05/12/2018     10:07     8801770      
HJr-2370      604-12     01/12/2018     12:19     9503544      
Hlb-1087      554-14     03/12/2018     10:59     8811808      
Hmu-3341      555-00     03/12/2018     12:45     8818775      
HmY-0973      554-12     05/12/2018     16:07     8801778      
HmY-2088      653-00     07/12/2018     19:50     8793387      
Hoa-1675      555-00     05/12/2018     15:52     8829374      
nYd-8244      573-80     03/11/2018     12:20     8729439      
oWY-7143      554-14     06/12/2018     15:33     8803251      
PXK-4861      554-14     05/12/2018     11:04     8820424      
PXu-0003      596-70     11/12/2018     12:31     8826511     
PXW-8098      554-12     03/12/2018     11:28     8766132      
PYv-0971      554-12     14/12/2018     11:00     8848679      
QnS-4150      554-12     11/12/2018     09:10     9531997      

dPJ-7751      555-00     07/12/2018     16:20     8840116     
Gtv-9547      555-00     14/12/2018     15:30     8842552      
GWv-5950      555-00     10/12/2018     13:00     9531919     
Hae-7181      554-12     12/12/2018     15:25     8843554      
Hei-5032      554-12     11/12/2018     09:00     8794113     
Het-6513      554-12     10/12/2018     09:45     8823385     
HJe-7270      554-12     17/12/2018     09:30     9539288      
HJX-8902      555-00     17/12/2018     12:30     8800723     
HJZ-0485      554-12     12/12/2018     15:53     8853548     
HmY-9756      556-80     07/12/2018     12:40     8769399     
HoJ-9405      555-00     11/12/2018     13:40     8853392     
lrP-3123      555-00     18/12/2018     10:45     8833239     
PWZ-6498      573-80     29/11/2018     17:23     8751337     
PXG-7698      554-14     18/12/2018     08:40     8799398     
PZa-0804      550-90     14/12/2018     15:53     8801847
QPH-2436      554-12     12/12/2018     16:06     8773108

cbX-9734      603-30    03/11/2018    293,47         8700303     
dcZ-8818     555-00    09/08/2018    130,16         8547355     
frb-0579     554-13    18/07/2018    195,23         8469815     
frQ-3764     555-00    20/08/2018    130,16         8575504    
Glu-7318     545-21    03/11/2018    195,23         8691188    
GQi-7371       599-10    31/10/2018      293,47         8742668     
GQv-7020     572-00    20/10/2018    195,23         9399091
GXW-5178     555-00    27/07/2018    130,16         8484620     
Hba-4011     545-21    17/09/2018    195,23         8659140     
HdH-6836     556-80    13/08/2018    195,23         8528415    
HGe-6224     556-80    12/09/2018    195,23         8619521    
HGf-8147     554-14    14/08/2018    195,23         8590961    
HGX-4923     554-13    30/09/2018    195,23         8667071    
HHa-0930     554-12    23/07/2018    195,23         9190012     
HHQ-0354     706-40    15/08/2018    293,47         8543081     
HHQ-0354     596-70    15/08/2018    1.467,34       8543080     
Hid-6855     653-00    26/08/2018    195,23         8608913     
HJJ-1205     550-90    10/08/2018    130,16         8605685     
HKb-4112     705-61    05/10/2018    293,47         8674012     
HnQ-8634     554-12    12/09/2018    195,23         8619576     
HnQ-8634     554-12    27/09/2018    195,23         8656885     
HoY-4396     550-90    27/09/2018    130,16         8627991    
ndr-7234     555-00    02/09/2018    130,16         8580850     
olQ-7491     554-12    13/08/2018    195,23         8600751    
oPK-8596     555-00    03/08/2018    130,16         8498120     
oQH-5297     555-00    22/08/2018    130,16         8593877    
oQX-3684      763-31    12/07/2018     293,47         8490678     
oZl-2085       550-90    17/10/2018     130,16         8737165     
PPf-0676     604-12    01/09/2018    195,23         8551005    
Pum-6578     550-90    04/07/2018    130,16         8445727     
PvX-0609     554-12    01/08/2018    195,23         8505520     
PWa-9055     554-12    26/07/2018    195,23         8568076     
PWl-8896     555-00    31/08/2018    130,16         8554836    
PWn-2145    554-12    22/08/2018    195,23         8623619
PYn-6706     545-26    10/08/2018     195,23         8528258     
PZY-3141      526-63     05/11/2018    2.934,70       8742783 

alH-9977    521-51     07/10/2018     293,47       8696599    
edQ-0099    556-80      22/06/2018     195,23       8414887    
feP-3299    555-00     18/07/2018    130,16       8469820    
Hba-6115    612-20     11/08/2018     293,47       8577668    
Hfi-6824     705-61      15/08/2018     293,47       8561372    
HGJ-8574    653-00     28/06/2018     195,23       8436651    
HGJ-8574    518-51     12/07/2018     195,23       8490675    
HGJ-8574    653-00     12/07/2018     195,23       8490676   
HnK-7083    554-12     18/09/2018     195,23       8645718    
HnS-0858    554-14     10/09/2018     195,23       8609842    
HnS-0858    554-14     12/09/2018     195,23       8609916   
HnS-0858    555-00     13/09/2018     130,16       8610056    
HnS-0858    555-00     09/08/2018     130,16       8547544    
lSZ-0468     762-52     26/09/2018     293,47       8647681   
mtt-4433    545-26     30/08/2018     195,23       8603957   
nYd-8244    762-51     22/08/2018     293,47       8575813   
oXH-4159    566-50     27/09/2018     130,16       8636485    
Puo-2107    554-12     14/09/2018     195,23       8655685   
PuP-5092    545-26     01/10/2018    195,23       8649985    
Puu-2601    545-22     20/08/2018    195,23       8602949    
Pvc-4133     545-22     04/11/2018     195,23       8724658   
PvZ-3038     556-80     02/07/2018     195,23       8445539    
QnH-8604     556-80      30/09/2018      195,23         8657442

2489502018000723     crn6491           8742746  
2489502018000724     HbG8875            8750805  
2489502018000698     HmH0706            8632169  
2489502018000639     HmY9187            8624632  
2489502018000718     oWt3276            8671355  
2489502018000673     PbJ7063            8544910  
2489502017000170     Pvf4166            7600892  
2489502017000172     PWr2957            7609559  
2489502018000637     QoG2872            8580605  

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 1a Sessão Ordinária, realizada em 
04/01/2019, 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 1a Sessão Extraordinária, realizada 
em 11/01/2019, 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 2a Sessão Ordinária, realizada em 
11/01/2019, 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 3a Sessão Ordinária, realizada em 
18/01/2019, 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  4a Sessão Ordinária, realizada em 
25/01/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

 

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, 
sujeitam-se a interposição de recursos administrativos ao 
Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do 
presente edital no jornal de circulação de notícias do Município 
de Nova Lima, cujo recurso deverá ser protocolizado junto à 
Secretaria da JARI, situada na Rua Antônio Jardim, 455, bairro 
Centro - Nova Lima, juntamente com as razões do recurso, 
cópia da notificação de imposição da penalidade, cópia do CRLV, 
cópia do documento de identificação contendo assinatura e da 
procuração (quando for o caso), sendo que caso o veículo seja 
de propriedade de pessoa jurídica, deverá ser apresentado cópia 
do documento que comprove a representação (Contrato social-
Última alteração).

secretária: regina célia martins gonçalves 
visto: milton modesto pinto
presidente da junta administrativa de recursos 
de infrações - nova Lima.

ronaldo cardoso alves
secretário municipal de segurança, 
trânsito e transportes públicos                        
autoridade de trânsito do município de nova Lima/mg                                                                                  

ronaldo cardoso alves
secretário municipal de segurança, 
trânsito e transportes públicos                        
autoridade de trânsito do município de nova Lima/mg                                                                                  

ronaldo cardoso alves
secretário municipal de segurança, 
trânsito e transportes públicos                        
autoridade de trânsito do município de nova Lima/mg                                                                                  

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:

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:

comunicação de acolhimento 
da defeSa da autuação

nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da resolução 149/03 – 
CONTRAN, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que as defesas da autuação abaixo especificadas, tiveram seus 
respectivos registros arquivados.

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa       infração        data         valor      Processamento

   Placa       infração        data          valor     Processamento

        nº defesa            Placa  nº Processamento 

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito                              

Período de devolução: 26/12/2018  a  08/01/2019                                           

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito                              

Período de devolução: 09/01/2019  a  16/01/2019                                           

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 26/12/2018  a  08/01/2019                                                 

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 09/01/2019  a  16/01/2019                                                 

indeferimento

indeferimento

indeferimento

deferimento

deferimento

indeferimento

4895001201800101  
4895001201800095  

4895001201800111  
4895001201800096  

4895001201800109  
4895001201800108  

4895001201800106  

4895001201900005

4895001201800105

HJu5715 
PZE1268 

NYB1000 
PZE1268 

GWl4663 
Qni8774 

OWO6080 

oma9009  

dPS9611  

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa
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unidade terá mais de 700 m² de área construída e beneficiará cerca de 8 mil nova-limenses

SAÚDE

Prefeitura retoma a 
construção da ubs do cristais 

No dia último dia 3, o 
prefeito Vitor Penido assinou 
a ordem de serviço para a 
retomada da construção da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Bairro Cristais. Trata-se 
de uma UBS Tipo II, ou seja, 
com capacidade para abrigar 
duas Equipes de Saúde da 
Família (ESF), que também 
atenderão os moradores de 
outras regiões como Rua Nova, 
Jardim das Américas, Bom 
Jardim, Chácara dos Cristais 
e Vila Lacerda. Cerca de 8 mil 
pessoas serão beneficiadas 
pelo novo equipamento.

Com mais de 700 m² de 
área construída, a estrutura da 
UBS prevê quatro consultórios 
médicos, dois ginecológicos 
e outro odontológico e 
almoxa-rifado. Além de salas 
de vacina, de coleta para 
exames, curativos e cuidados 
básicos, serão construídas 
também salas para agentes de 
endemias, agentes de saúde, 

reuniões, acolhimento e para 
atendimentos do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família.

As ESF atuarão ainda 
em pré-natal, puericultura 
(acompanhamento do cresci-
mento e desenvolvimento da 
criança), prevenção do câncer 
de colo de útero, planejamento 
familiar, visitas domiciliares, 
acompanhamento de hiper-
tensos e diabéticos, dentre 
outros serviços.

Histórico do projeto

O projeto foi aprovado 
pela Vigilância Sanitária do 
Estado em 2014, mas a obra 
foi paralisada algumas vezes 
desde então, com parte dela já 
concluída, ainda restando a fase 
final de acabamento. Correções 
foram feitas no projeto e um 
novo processo licitatório foi 
realizado. A previsão é de que a 
obra seja totalmente concluída 
no segundo semestre de 2019.

Moradores compareceram na Rua Cuiabá, 
Chácara dos Cristais, para acompanhar a 
cerimônia; crianças puderam se divertir nas 
atrações da Rua do Lazer
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ESPECIAL

nova 
lima: 
318 anos 
de orgulho 
e história

No dia 5 de fevereiro, Nova Lima completou 
318 anos de história e 128 de emancipação 
político-administrativa. Para os nova-limenses, 
a data não pode passar despercebida, pois 
há motivos para celebrar. Ao longo da gestão, 
a Prefeitura tem realizado uma série de 
ações para aumentar a qualidade de vida da 
população.

No início do governo, medidas austeras 
foram necessárias para aliviar os cofres públicos 
e recolocar a cidade nos trilhos do crescimento. 
Com a casa em ordem, a Administração 
Municipal teve condições de retomar programas, 
projetos e serviços que durante anos não foram 
executados.

Com seriedade na condução das ações e a 
dedicação dos servidores públicos, hoje Nova 
Lima vive uma situação bem distinta de outros 
municípios de Minas Gerais, com motivos para 
celebrar mais um aniversário.

EDuCAçãO
melhores condições para a 
aprendizagem
• 3 mil alunos na Escola 

em Tempo Integral
• Kit com material escolar 

e uniforme para 8 mil alunos
• Mais de R$ 3 milhões investidos 

em cursos técnicos

SAúDE
atendimento amplo, 
humano e de qualidade
• Fim da fila para exames 

laboratoriais
• 33% de aumento na realização 

de exames de imagem
• ampliação de 159% dos 

atendimentos nas unidades 
Básicas de Saúde

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
cuidado para todos
• 100% do território atendido pelos 

serviços de assistência social
• Investimento de mais de 

r$ 1,4 milhão no Passe estudantil
• Ampliação do programa Vida Nova, 

com investimento de R$ 5 milhões 
em dois anos, valores superiores 
ao do Bolsa Família

CuLTuRA
nova lima volta a pulsar
• Revitalização do Teatro Municipal, 

da Escola Casa Aristides e 
da Casa de Cultura

• Volta da Escola de Música 
com 207 alunos em 12 cursos

• Mais de 60 espetáculos no Teatro 
Municipal somente, em 2018
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ESPECIAL

ESPORTE E LAZER
diversificação e oportunidades
• Esporte na Comunidade 

com futsal, vôlei, basquete, 
futebol de campo, jiu jitsu, 
xadrez e, agora, natação

• 45 mil pessoas beneficiadas 
com as atividades esportivas

• r$ 790 mil investidos no 
Campeonato de Futebol Amador

 
DESENVOLVIMENTO, 
TRABALHO E RENDA
oportunidade para quem 
quer empreender
• Criação do Distrito de 

Inovação no Vila da Serra
• Mais de 20 mil pessoas atendidas 

no Conexão Profissional em 
2018 e 1.671 pessoas contratadas 
por meio do programa

• Mais de 1.800 participantes 
de cursos, oficinas e workshops 
preparatórios para o mercado 
de trabalho

CIDADE
organizando a cidade
• Intensificação da capina 

e limpeza urbana nos bairros
• Obras de drenagem, esgotamento 

sanitário e pavimentação
• Alterações viárias na 

região do Vila da Serra
• municipalização de 4 km da 

rodovia MG-030, com troca de 
iluminação por lâmpadas de LED

• Criação do Plano Municipal de 
Mobilidade urbana (PlanMob) 
 

ADMINISTRAçãO
casa em ordem para avançar
• Pagamento dos servidores 

colocados em dia
• Compromissos honrados 

com fornecedores
• Revisão de contratos de aluguéis com 

economia anual de R$ 2 milhões

MEIO AMBIENTE
Preservar para as gerações futuras
• Revitalização do Parque Natural 

Municipal Rego dos Carrapatos
• início do plantio de 14 mil 

mudas em 11,67 hectares de 
áreas verdes degradadas

• Implantação de 15 Ecopontos para 
coleta de óleo de fritura usado

TuRISMO
valorizar o que é nosso
• 1.800 participantes em 21 edições 

do projeto Nova Lima Entre Trilhas
• Criação do Dia do Imigrante, da Feira 

Gastronômica e dos 
corredores cultural e inglês

• Consolidação da cidade como 
polo cervejeiro, culinárias típicas – 
como queca e lamparina –, além 
de projetos como o Harmoniza

SEGuRANçA
cuidado com o patrimônio 
e as pessoas
• Capacitação da Guarda Civil 

Municipal para manuseio e 
emprego de arma de fogo

• Renovação da frota de 
veículos da corporação

• Criação da GCM Ambiental e 
intensificação das fiscalizações 

FAZENDA
gestão financeira que propicia 
investimentos
• Realização de reforma 

tributária na cidade e ampliação 
da arrecadação municipal

• Reestruturação dos procedimentos 
internos, com controle maior 
dos recursos financeiros

• Facilidades para a quitação 
de dívidas com o município 

HABITAçãO
acesso à moradia digna
• Processos de regularização 

fundiária no Água Limpa, Galo, 
Fazenda do Benito, Jardim Serrano, 
Capela Velha e José de Almeida, 
além das comunidades Canto 
do Rio e Calon

• 62 títulos entregues a moradores 
do Vale da Esperança e Alto Gaia 
e regularização do Programa 
Auxílio-moradia

• Doação de terrenos para a 
construção de moradias no 
Minha Casa Minha Vida

REGIONAIS E 
uNIDADE VILA 
DA SERRA
a Prefeitura perto do cidadão
• Ampliação da oferta de 

serviços para as comunidades
• Mudança dos espaços físicos 

para melhor atender a população
• Abertura da sala de vacina 

no Vila da Serra
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PLANEJAMENTO

OBRAS

contenção de vias garante segurança 
Para Pedestres e moradores

manutenção urbana

A Prefeitura realiza 
manutenções em vias públicas. 
São serviços de extrema 
importância para a segurança 
de motoristas e pedestres, 
bem como para moradores, 
pois elimina riscos de novos 
deslizamentos de encosta e 
garante mais segurança e bem 
estar aos usuários.

Rua Maestro Vilela  
(Centro)

Contenção e recom-
posição de via, que sofreu 
desmoronamento e atrapa-
lhava a vida de quem passa 
pelo local.

Rua Oswaldo Evangelista  
(Santa Rita)

 Essa rua também sofreu 
desmoronamento de talude e 
passará por recomposição.

Avenida Presidente KennedyAvenida José Bernardo de Barros
O passeio ao longo da avenida estava danificado 

em consequência de queda das árvores. As raízes 
foram retiradas e os passeios, recuperados.

Manutenção paisagística: os meios-fios 
receberam pintura e o canteiro passa por adubação 
e plantio de mudas em toda a extensão da via.

O serviço de capina segue nas ruas dos bairros 
Olaria, Bonfim, Mingu, Mina D’Água, Galo, Ouro 
Velho, José de Almeida, Vila Odete, Jardim Serrano, 
Pau Pombo, Vila da Serra e Alto do Gaia; também na 
região central e nas avenidas Geraldo Dias Borges, 
Presidente Kennedy e José Bernardo de Barros. A 
população deve colaborar com a limpeza da cidade, 
não jogando lixo em vias públicas!

cuidados são importantes para manter a cidade limpa e mais agradável; 
a colaboração de todos contribui para a cidade que queremos

Serviço de capina ocorre em toda a cidade

Serviços na Av. José Bernardo de Barros O passeio foi recuperado após queda de árvore

Intervenção é realizada na Rua Oswaldo Evangelista, Bairro Santa Rita
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CIDADE

comissão municiPaL de 
acomPanhamento das barragens 

O rompimento da barragem 
em Brumadinho, no dia 25 de 
janeiro, trouxe para as cidades 
mineradoras o luto pelas vidas 
que foram perdidas, o receio de 
que isso ocorra novamente e a 
incerteza do quanto isso afetará 
o dia a dia da população. Em 
Nova Lima, são 26 barragens de 
resíduos/rejeitos da mineração, 
conforme relatório da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente 
(Feam). 

Mesmo não tendo responsa-
bilidade sobre o licenciamento 
nem a fiscalização das barragens, 
diante dos problemas enfrentados 
por outros municípios, a Prefeitura 
criou uma comissão municipal 
composta pelas secretarias de 
Obras, Planejamento e Meio 
Ambiente, além da Defesa 
Civil, para intensificar o 
acompanhamento da situação 
das barragens localizadas no 
município. 

A equipe técnica da comissão 
realizou um levantamento de 
todos os estudos das barragens 

existentes na cidade. Nessa 
primeira fase, foram verificadas 
quantas e quais as condições 
dessas barragens situadas em 
Nova Lima, bem como as que 
não estão inseridas, mas que 
possam impactar o município em 
caso de algum acidente, além de 
inconsistências identificadas em 
documentação e outros. 

diagnóstico
O diagnóstico realizado pela 

comissão foi encaminhado, 
na segunda-feira (04/02), para 
todos os órgãos responsáveis como 
Feam, Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais 
(Semad), Agência Nacional de 
Mineração (ANM), Agência Nacional 
de Águas (ANA), Ministério Público 
de Minas Gerais, Defesa Civil 
Estadual e Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (Crea) 
de Minas Gerais. O objetivo é 
levar até os responsáveis pela 
análise, licenciamento ambiental 
e fiscalização dessas barragens 

informações e também participar 
desse movimento com vistas a 
evitar qualquer tipo de acidente 
em Nova Lima. 

Próximos Passos
Após esse diagnóstico e de 

reuniões com todos os setores 
importantes nesse processo, a 
comissão trabalhará para traçar 
possíveis cenários que possam 
atingir a cidade, estudar rotas 
de fuga em casos de acidente, 
promover sinalizações pela cidade 
para que essa população saiba o 
que fazer e exigir das empresas 
mineradoras a implementação 
dos planos de contingência. 
Outra ação será a qualificação 
do quadro de fiscalização para 
que tenham habilitação técnica e, 
independentemente do Estado, da 
União ou dos órgãos de controle, 
possa também identificar e ter 
no seu banco de dados todos os 
documentos inerentes a essas 
empresas para poder acionar e 
cobrar medidas efetivas.  

prefeitura intensifica ações para evitar que desastres como o de Brumadinho aconteçam em nova Lima 

• todas as barragens de resíduos/
rejeitos da mineração e da indústria 
devem passar por Auditoria Técnica 
de Segurança em periodicidade 
definida 

• a aprovação da licença ambiental 
é de competência da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e a 
fiscalização, de competência da 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM)

• em reunião do conselho municipal 
de Meio Ambiente (Codema), com a 
presença de representantes da ANM 
e da Feam, foram  apresentados 
documentos, informações e 
relatórios que atestam a estabilidade 
das barragens de rejeitos localizadas 
no município

• a defesa civil de nova lima 
esteve presente nas instalações 
das três principais mineradoras 
do município para verificar a 
documentação referente ao Plano 
de Ação de Emergências para 
Barragens de Mineração, que é de 
responsabilidade das empresas

atuação Para 
evitar riScoS

Governo discute a situação das barragens existentes em Nova Lima
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moradores, donos dos 
estabelecimentos e representantes 
de instituições do centro estão 
convidados para o encontro

TURISMO

city tour PeLos 318 anos de nova Lima

segunda edição do seu bairro 
tem turismo será no dia 19

Em comemoração ao 
Aniversário de Nova Lima, 
a Prefeitura realizará um 
City Tour no próximo dia 23 
(sábado), com uma rota especial 
que sairá do Bicame, às 8h.

Durante o roteiro, será 
apresentados o início da história 
da mineração na cidade, às 
margens do Ribeirão dos 
Cristais, e a evolução da cidade 
até os dias atuais, passando 
pelos principais pontos 
turísticos. A rota percorrerá 
o Bicame, a Igreja do Bonfim 
(a primeira do município), 
Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, o Centro de Memória da 
AngloGold Ashanti, finalizando 
no Alphaville, por volta das 12h.

Os interessados devem 
se inscrever no Turismo, pelo 
telefone (31) 3581-8423, até 
22 de fevereiro. As vagas são 
limitadas.

Implantado no mês passado, o 
projeto “Seu bairro tem turismo” 
estreou no Boa Vista. No dia 19 de 
fevereiro, às 19h30, será realizada 
a segunda edição na Sala Multiuso 
do Turismo, localizada na Praça 
Antonino Fonseca Júnior, 8, Centro. 

O objetivo do projeto é estimular a 
percepção do turismo na comunidade 
onde estão inseridos os atrativos 
turísticos do município, valorizar 
e preservar o patrimônio histórico 
arquitetônico e cultural por meio da 
conscientização das comunidades 
locais, além de despertar o interesse 
da comunidade para a atividade 
turística onde possam obter renda.

Ao longo do ano, serão realizadas 
palestras sobre o que é o turismo e 
como ele beneficia os bairros da cidade. 
A participação é aberta à comunidade 
em geral.

rota especial contará história da cidade desde o início até os dias atuais

encontro ocorrerá na sala multiuso do turismo, às 19h30, com a comunidade do centro

Lagoa do Alphaville é um dos atrativos 
que os participantes vão visitar

Art Decó é o estilo que predomina no 
centro e um dos atrativos da cidade
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Prática do esporte em Nova 
Lima cresce a cada ano

ESPORTE

inscrições serão abertas nesta segunda-feira (11/02) com vagas limitadas

esPorte na comunidade terá 
auLas gratuitas de natação

A Prefeitura trabalha para ampliar 
a oferta de modalidades esportivas na 
cidade e, desta vez, abre inscrições para 
as aulas de natação no projeto Esporte 
na Comunidade. As vagas são limitadas 
a 40 crianças e adolescentes, com idade 
entre 10 e 18 anos, e as atividades 
serão realizadas na piscina do Ginásio 
Poliesportivo Municipal

Os interessados devem comparecer, 
a partir desta segunda-feira (11/02), 
à Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer – Rua Melo Viana, 174, Centro – 
e apresentar documento de identidade 
ou certidão de nascimento do aluno, 
comprovante de residência e autorização 
de pai, mãe ou responsável.

Os participantes serão divididos em 
quatro turmas, sempre às segundas e 
quartas-feiras: das 8h às 8h50, das 9h 
às 9h50, das 14h às 14h50 e das 15h às 
15h50. As aulas começarão em março.

Aulas de Natação serão oferecidas na piscina do Ginásio 
Poliesportivo Municipal (antigo Ginásio do Villa Nova)

competição esportiva será disputada em 16 de fevereiro, no jardim das américas (BnH) 

inscrições Para o camPeonato de 
basquete 3x3 terminam no dia 13

O Governo Municipal recebe, até a 
próxima quarta-feira (13/02), as inscrições 
para o Campeonato de Basquete 3x3. 
Voltada para maiores de 15 anos, a 
competição será disputada no dia 16 
de fevereiro (sábado), das 9h às 13h, na 
Quadra do BNH, localizada na Rua Brasil, s/
nº, Jardim das Américas. A atração contará 
também com um espaço aberto de grafite 
e rap.

As equipes interessadas devem se 
inscrever na Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer – situada na Rua Melo 
Viana, 174, Centro –, das 8h às 17h. A ficha 
de inscrição também está disponível no site 
da Prefeitura: www.novalima.mg.gov.br.

Ao longo do dia de competição, serão 
disputadas várias partidas de curta duração 
para conhecer as equipes vencedoras do 
Campeonato de Basquete 3x3.

inscrições:

até 13 de fevereiro, das 8h às 17h, 
na secretaria municipal de esporte e 
Lazer – rua melo viana, 174, centro.

mais informações: (31) 3541-4329

camPeonato 
de BaSquete 3x3:
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CULTURA

processo deve ser feito entre os dias 18 e 22 de fevereiro, das 8h às 21h, na secretaria da escola

aLunos da escoLa de música 
devem efetuar rematrícuLa

A Escola de Música de Nova Lima 
convoca seus alunos para realizarem a 
rematrícula para a sequência das atividades 
em 2019. O processo deve ser feito entre 
os dias 18 e 22 de fevereiro, das 8h às 
21h, na secretaria da escola, localizada 
na Rua Franzen de Lima, 73, Centro. 
As aulas retornarão após o carnaval.

A segunda fase de retomada da 
escola acontecerá ainda neste ano, para 
os antigos alunos de instrumentos de 
sopro dentre outros cursos. A prioridade é 
fazer com que a escola consiga recolocar 
os alunos que tiveram a formação 
interrompida, visando a conclusão do 
curso. 

Após essa etapa, serão abertas 
inscrições para novos alunos.

O Núcleo de Atividades Literárias, do Centro Cultural de Nova Lima, vai promover mais dois 
encontros em fevereiro. no dia 13, às 19h, o escritor miller brito participará de um bate-
papo sobre suas obras voltadas para a literatura policial e ficção. Natural de Nova Lima, ele 
já escreveu os livros “Rede Neural”, “O Inverno dos Escritores Mortos” e “A Primavera dos 
Macabros”.
uma semana depois, no dia 20, às 19h, será lançado o caderno de Poesias “nova lima em 
Versos”, com trabalhos desenvolvidos por poetas e declamadores de poesias da cidade.

núcleo de 
atividadeS 

literáriaS com maiS 
açõeS em fevereiro

Escola de Música foi 
reaberta em 2018
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CULTURA/NOROESTE

cerca de 700 nova-Limenses aPrendem 
dança gratuitamente na escoLa de baiLados

O ano letivo na Escola de 
Bailados de Nova Lima começou 
com 688 alunos bolsistas que 
terão a oportunidade de aprender 
ballet clássico, jazz, street jazz, 
street dance e dança de salão, 
com participantes da terceira 
idade. Os trabalhos foram 
retomados após uma pausa para 
descanso no fim do ano e de 
uma seleção para novos alunos 
no Teatro Municipal, em janeiro.

Há quase 20 anos em 
Nova Lima, a escola tem feito 
história e cumprido seu papel de 
promover a arte da dança e dar a 
oportunidade de crianças, jovens 
e adultos da cidade vivenciarem 
a expressão artístico-cultural e 
também garantirem a inserção 
no mercado de trabalho.

A Escola de Bailados de 
Nova Lima está na Rua José 
Nery dos Santos, 109, Vila 
Operária.

unidade conta com um ambiente de convivência para os participantes

centro de atividades 
cuLturais retorna com oficinas

O Centro de Atividades Culturais 
Jardim Canadá oferece várias 
oficinas gratuitas à comunidade, 
dentre elas tapeçaria, flauta doce, 
capoeira, Muay Thai, máscaras de 
papel marchê, enfeites e boneca. 
Podem participar crianças a partir 
de 7 anos, jovens, adultos e pessoas 
da terceira idade. 

No dia 27, será realizada uma 
comemoração especial pelos 318 
anos de Nova Lima. Das 9h às 
16h30, o público poderá participar 
de atividades físicas, roda de 
conversa, técnica de relaxamento, 
espaço beleza, corte de cabelo, 
manicure, limpeza de pele,  
maquiagem e aferir a pressão e 
glicemia. O público também poderá 
saborear um delicioso chá com 
música.

Os interessados podem 
se inscrever no Centro de 
Atividades Culturais Jardim 
Canadá: Rua Groelândia, 619. 
As vagas são limitadas.

maiS informaçõeS: 3541-8694

Neste ano, Escola de Bailados 
completará 19 anos
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