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Nova Lima consegue R$ 30 milhões 
da Vale, em função da paralisação 
da extração mineral na cidade
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R$ 30 milhões 
PaRa Nova lima
Algumas cidades de Minas vivem a 
preocupação com a insegurança de 
seus moradores por causa do risco 
de rompimento de barragens. Nova 
Lima também passa por isso.  Mas, 
estamos buscando soluções junto à 
Vale para que a nossa gente tenha a 
tranquilidade de volta. 
É verdade que ainda temos uma 
dependência financeira de mais 
50% de impostos da mineração 
– Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (Cfem). Com a 
suspensão das atividades da Vale, 
Nova Lima deixará de arrecadar mais 
de R$ 10 milhões mensais.   
Como representante do município 

FAzENdAEdITORIAL

e da Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais e 
do Brasil (Amig), viabilizamos a 
assinatura do termo de compromisso  
em que a Vale se comprometeu a 
repassar R$ 30 milhões para Nova 
Lima, referentes a três meses de 
recolhimento da Cfem. Outras 
nove cidades mineiras também se 
beneficiam com a assinatura desse 
termo, num total de R$ 100 milhões.

É importante lembrar que 
trabalhamos a diversificação 
da economia com incentivos ao 
empreendedorismo e ofertas de 
cursos gratuitos para os nova-
limenses; criamos a zona Limpa de 
desenvolvimento para atrair mais 
empresas. Outra novidade este mês é 
a volta da Escola Casa Aristides e do 
Ceacom - Cultura nas Comunidades 
com vários cursos para que o nova-
limense tenha condições de se 
qualificar e aumentar a sua renda.

Estamos fazendo por Nova Lima 
agora e para o futuro!

VItOR pEnIDO, 
Prefeito

A VAle Assinou um Termo 
de Compromisso no 
quAl se CompromeTeu A 
repAssAr r$ 30 milhões 
pArA noVA limA

dá um like!

O segundo Programa Especial 
de Regularização Tributária - PERT 
encerrou com resultado positivo 
em 2019, superando em mais de 
300% a expectativa de recolhimento. 
Uma ótima notícia para o município, 
que poderá contar com esse 
valor para investir nos serviços 
públicos. Foram emitidas 2.805 
guias com pagamento até 2021, 
totalizando mais de R$17 milhões.

A campanha para realizar 
o pagamento de dívidas com o 
município encerrou dia 31 de março, 
e concedeu descontos de até 90% 
nas multas, juros e honorários 
advocatícios. O PERT foi criado para 
oferecer condições atrativas para 
acertos de dívidas com o município 
e reduzir as disputas administrativas 
ou judiciais, além de aumentar a 
arrecadação dos cofres públicos com 
a regularização de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas, favorecendo a 
retomada do crescimento econômico.
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PRefeituRa gaRaNte veRba de
R$ 30 milhões PaRa Nova lima

CIdAdE

Termo de compromisso assinado com a Vale beneficia outras nove cidades somando r$ 100 milhões

A Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais e 
do Brasil (Amig), por meio do seu 
presidente Vitor Penido, viabilizou 
um Termo de Compromisso que 
foi assinado, na quarta-feira (3) 
pela Vale, com as presenças da 
associação, do Governo de Minas e 
da Fiemg, na Cidade Administrativa. 
Por esse compromisso, a 
mineradora vai repassar R$ 100 
milhões aos municípios impactados 
pela paralisação das operações, 
sendo R$ 30 milhões para Nova 
Lima, referentes a três meses de 
recolhimento da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral 
(Cfem). 

Desde o rompimento da 
barragem em Brumadinho, a 
diretoria da Amig vem se reunindo 
com a Vale para buscar medidas 
de segurança para os moradores 
e garantir os recursos vindos da 
atividade da Vale. Com a suspensão 
das atividades, Nova Lima deixa de 
arrecadar R$ 10 milhões mensais, 

bem como outros recursos também 
oriundos da extração mineral. A 
assinatura do termo beneficiará, 
ainda, mais outras nove cidades: 
Barão de Cocais, Belo Vale, 
Congonhas, Itabirito, Mariana, Ouro 
Preto, Rio Acima, São Gonçalo do 

Rio Abaixo e Sarzedo. 
Diante desse esforço, a Vale se 

comprometeu a pagar o equivalente 
a três meses de recolhimento da 
Cfem aos municípios onde atua 
como forma de ressarcir a queda da 
receita. De acordo com a Amig, as 

negociações com a Vale não param. 
Caso a empresa não volte com 
a exploração do minério após os 
três meses em que a cidade ficará 
sem o recolhimento do imposto, a 
Amig planeja novas reuniões com a 
diretoria da empresa. 

DE 1º A 17 DE ABRIL DE 2019, DAS 8H30 ÀS 17H

*PARCELA MÍNIMA DE R$ 30,00. A BASE DE CÁLCULO PARA O IPTU 2019 É O VALOR DO IPTU 2018, ACRESCIDO DA INFLAÇÃO PELO INPC ACUMULADO DE 3,43%, CONFORME DECRETO 8.706 DE 22/2/19.

SEDE: HALL DA PREFEITURA 
Praça Bernardino de Lima, 80 - Centro
(31) 3541-4340, (31) 3541-4346, 
(31) 3541-4338 e (31) 3541-4341

REGIONAL NORDESTE
Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358 
Honório Bicalho
(31) 3547-5040

REGIONAL NOROESTE
Rua Kenon, 119
Jardim Canadá
(31) 3581-1982 ou (31) 3581-8523

UNIDADE VILA DA SERRA
Avenida Oscar Niemeyer, 1465
Vila da Serra
(31) 3262-1714

CYLEIDA 
LEONEL 
DE PAULA

MATEUS 
FELIPE DOS 

SANTOS

COTA ÚNICA, ATÉ 17 DE ABRIL, COM DESCONTO DE 3% OU EM 6 PARCELAS*

AS GUIAS CHEGARÃO PELOS CORREIOS, MAS JÁ É POSSÍVEL RETIRAR A 2ª VIA PELO SITE DA PREFEITURA. 
VEJA SE VOCÊ TEM DIREITO A REQUERER ISENÇÃO OU DESCONTO ESPECIAL EM NOVALIMA.MG.GOV.BR.

Flávio Roscoe (presidente da Fiemg), Paulo Brant (vice-governador), Romeu zema (governador de MG), Luiz 
Osório (dir. executivo da Vale) e o prefeito de Nova Lima Vitor Penido
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Além dessa unidade, as atividades são oferecidas em outros locais da cidade

SAÚdE

Cemais ofeReCe duas Novas PRátiCas 
iNtegRativas

O Centro Municipal de Atenção 
Integral à Saúde (Cemais) agora tem 
mais duas novas práticas integrativas 
complementares (PICs): Dança circular 
e Auriculoterapia. Além dessas, 
a população já têm à disposição 
atendimento médico em Homeopatia, 
Acupuntura e Práticas Corporais 
e Mentais (Yoga, Reiki, Lian Gong, 
Terapia Floral, Técnicas de relaxamento 
e meditação, e Renascimento).

Essas práticas são disponibilizadas 
no Cemais, porém, algumas delas 
são oferecidas também em outros 
locais da cidade: nos centros de 
atividades culturais (Cabeceiras e 
Jardim Canadá), em algumas UBS, em 
instituições sem fins lucrativos e em 
associações de bairros. Tratamento 
com acupuntura e homeopatia 
precisam de encaminhamento da UBS, 
mas também há atividades em grupos 
e individuais, cuja participação é livre.

As práticas integrativas ainda 
contribuem para a inserção social dos 
participantes, redução do consumo 
de medicamentos, melhoria da 
autoestima e qualidade de vida dos 
usuários de todas as idades: crianças, 
jovens, adultos e pessoas idosas.

           Me faz bem essa prática. 
É bom pra ansiedade e problemas 
gastrointestinais”.

           A atividade é muito boa, por 
meio da dança praticamos ginástica. 
Há um ano frequento o grupo e a 
labirintite está controlada”

           Pratico meditação e formas 
corretas de respiração. É uma 
benção. O atendimento é ótimo e 
gratuito. Melhorou a ansiedade que 
sentia, me faz muito bem”

marcileia,71 anos, faz 
AuriculoterapiaEnilda da Fonseca, 81 anos

Grupo de dança circular maria lia, 78 anos
Grupo Respiração e Meditação

Confira os dias e horários das Práticas Integrativas 
e Complementares em novalima.mg.gov.br

Avenida Professor Aldo 
Zanini, 92 - Quintas 
3542-2035

Auriculoterapia é uma das novas práticas Acupuntura: é preciso encaminhamento da UBS

cemaiS 
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iNteRveNção viáRia vai oRgaNizaR tRâNsito
Na Região do vila da seRRa

Graças às contrapartidas de empreendimentos, as obras que vão acabar com o congestionamento iniciaram-se
este mês, com previsão de término para outubro

trânsito de veículos na trincheira. 
Graças ao esforço da Prefeitura 
em buscar soluções para a região, 
conseguindo junto ao Departamento 

de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DEER/
MG) a municipalização de um 
trecho da mG-030 (do quilômetro 

10 ao 14), essas intervenções são 
possíveis.

Confira as mudanças em 
novalima.mg.gov.br.

De acordo com o Termo de 
Compromisso assinado entre 
a Prefeitura, empreendimento 
Concórdia e Associação de 
Empreendedores dos Bairros Vila 
da Serra e Vale do Sereno, serão 
realizadas melhorias de trânsito 
na MG-030 – na trincheira do 
Vila da Serra e nas rotatórias 
do Vila Castela e Serena Mall. 
As intervenções (instalação de 
semáforos, alargamento de pista 
e sinalização para motoristas e 
pedestres) que  serão feitas na MG-
030 e na interseção com a Alameda 
Oscar Niemeyer, iniciaram-se neste 
mês e se estenderão até outubro. 

A execução das obras é de 
responsabilidade da Associação, 
cabendo à Prefeitura a aprovação 
do projeto de engenharia e a 
fiscalização dos serviços. O 
resultado positivo na trincheira já é 
real, desde que a Prefeitura fez, no 
ano passado, o desvio de trânsito 
com cones no local para evitar o 

PLANEJAMENTO

Trevo do Serena Mall, um dos trechos da MG-030 que terá intervenções

As intervenções na MG-030 – trevo 
Vila da Serra, rotatória do Vila Castela 
e Serena Mall darão mais fluidez ao 
trânsito nesse momento, além de 
proporcionar mais conforto e ordenar 
de forma mais segura o trânsito”

O conjunto das intervenções vai 
melhorar muito o problema de 
congestionamentos na região, 
além de proporcionar mais 
segurança no trânsito”

Gilmar Dias, 
presidente da Associação de 
Empreendedores dos Bairros Vila da 
Serra e Vale do Sereno

márcio Fonseca, diretor 
financeiro da Associação de 
Empreendedores dos Bairros 
Vila da Serra e Vale do Sereno
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O Empreendimento Concórdia, na Alameda 
oscar niemeyer, na esquina com a mG-30, 
teve o licenciamento ambiental aprovado em 
2006 e foi feito somente em âmbito estadual. 
trata-se de um empreendimento de grande 
amplitude, cujas medidas compensatórias não 
haviam sido aplicadas no trânsito local, ou 
seja, no vila da Serra.

Ao receber o pedido de emissão da certidão de 
baixa e Habite-se do concórdia, a administração 
analisou os impactos no trânsito local e ao 
redor e então viabilizou a assinatura do Termo 
de compromisso para que as compensações 
fossem devidamente aplicadas na solução do 
trânsito na região.

medidaS
comPenSatóriaS do

concórdia fazem
Parte do acordo
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dEFESA CIVIL

defesa Civil Realiza simulado de evaCuação de 
emeRgêNCia em Nova lima

Comissão faz vistoRias e aComPaNha PlaNos de 
emeRgêNCia da vale 

participaram da ação moradores de honório Bicalho e santa rita

Em Nova Lima, a Defesa Civil 
Municipal e Estadual e órgãos 
competentes realizaram o simulado 
de evacuação de emergência com a 
participação da Vale, no último dia 
31 de março – medida necessária 
que orientou e treinou os moradores 
de Honório Bicalho e Santa Rita em 
caso de situação de rompimento de 
barragem. Trata-se de uma ação 
que ajuda os moradores a saberem 
para onde se dirigir de forma rápida 
e segura, em caso de emergência. 

Já nos dias 3 e 4 deste mês 
foi a vez da comunidade escolar 
da E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves 
e E.E. Josefina Wanderley Azeredo, 
em Honório Bicalho participar do 
simulado de evacuação.

A ação mediu o tempo de fuga, as 
formas de segurança, a capacidade 
logística e a força operativa do 
pessoal empregado. É importante 
lembrar que as barragens B3/B4 
são estruturas a montante inativas.

O simulado faz parte das ações 
da mineradora, que acionou no dia 
27 de março, de forma preventiva, 
o protocolo para início do nível 3 
do Plano de Ação de Emergência de 
Barragens de Mineração (PAEBM), 
cujas estruturas  b3/b4, da mina 
Mar Azul, em Macacos/Nova Lima, 
e forquilha i e forquilha iii, da 
Mina Fábrica, em Ouro Preto (MG) 
passaram para o nível três de 
segurança.

Em continuidade às ações de 
acompanhamento de barragens 
nas regiões e proximidades do 
município, a Comissão Municipal de 
Acompanhamento de Barragens fez 
vistorias nas barragens 5, 7B e 8B da 
mina de Águas Claras da Vale, no dia 
27 de março. 

Em 1º e 2 de abril, a comissão 
esteve presente no centro de realidade 
virtual para conferência de pontos 
de evacuação do plano de ação de 
emergência, e das rotas de fuga das 
barragens, os quais foram criados pela 
empresa e estão sendo validados pela 
Prefeitura e Defesa Civil; além disso, 
foram realizadas vistorias para verificar 
as condições e funcionamento das 

sirenes das referidas estruturas.
A comissão municipal criada 

em fevereiro, após o rompimento da 
barragem em Brumadinho, é formada 
pelas Secretarias de Meio Ambiente, 
Obras e Defesa Civil.  Desde então, 
intensificou o acompanhamento da 
situação das barragens da cidade, com 
o objetivo de cobrar das empresas 
responsáveis e evitar qualquer tipo 
de acidente. Mesmo não tendo 
responsabilidade sobre o licenciamento 
e fiscalização dessas estruturas, 
encaminhou ofícios para todas as 
empresas que possuem barragens em 
Nova Lima, para os órgãos responsáveis 
e para o Ministério Público.

Comissão durante vistoria em barragem da Vale

Alunos da Escola dalva Cifuentes 
participaram do simulado de evacuação

Simulação de evacuação: moradores chegam ao ponto de encontro em 55 minutos

reSultado Simulado

• Em caso de rompimento da 
barrabem b3/b4, a lama chegaria 
nessas localidades em 1h03.
•    em bicalho, o simulado registrou 
que a última pessoa chegou no 
Ponto de Encontro em 55 minutos, 
tempo abaixo da chegada da lama. 
o público esperado era de 4.354 
pessoas.
• Participaram aproximadamente 

2.400 moradores. adesão de 
57% dos moradores.
•  nas escolas de bicalho,  6 minutos 
foi o tempo de saída de alunos das 
escolas até o Ponto de encontro.
•  em Santa rita, o tempo de 
saída dos alunos foi em média de 
13 minutos. A mancha demoraria 
7 horas para chegar em Santa rita.
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Importante espaço difusor da 
cultura nova-limense, a Escola Casa 
Aristides reabre suas portas no dia 
13 de abril, com uma programação 
variada a partir das 18 horas. O imóvel 
está revitalizado e com toda a estrutura 
em perfeitas condições de uso.

O evento reunirá grandes nomes da 
nossa cultura e artesanato, autoridades 
e o público em geral. Na mesma noite, 
será aberta uma exposição de obras de 
arte e artesanato dos professores que 
ministrarão os cursos. Também será 
realizado um desfile de moda e, em 
seguida, apresentações musicais.

Fechada há quase quatro anos 
por problemas estruturais, sem 
revitalização adequada, o imóvel foi 
se deteriorando. As atividades foram 
suspensas e o edifício fechado, pois 
corria risco de desabamento em 
virtude da precária situação em que se 
encontrava toda a estrutura.  Agora, 
a Escola Casa Aristides foi revitalizada 
e com suas características singulares 
recuperadas.

PRefeituRa ReCuPeRa PRédio da esCola Casa 
aRistides 

Cavalhada de são JoRge seRá Realizada No 
esPaço CultuRal

espaço voltado para a difusão da cultura volta a funcionar a partir de 13 de abril; inauguração será celebrada com 
exposição de obras de artes e artesanais e desfile de moda

evento tradicional ocorrerá no dia 27 de abril, com a apresentação da batalha entre mouros e cristãos

A 44a edição da Cavalhada de São 
Jorge de Nova Lima será realizada no dia 
27 de abril, a partir das 13 horas. O evento 
será iniciado no bairro Matadouro, com 
seu desenvolvimento durante o dia até o 
Espaço Cultural, na Avenida José Bernardo 
de Barros.

Mais uma vez, a comunidade terá a 
oportunidade de conferir a apresentação 
da tradicional batalha entre os mouros e 
os cristãos, ocorrida na Península Ibérica. 
Ela foi iniciada em Portugal, nos torneios 
medievais. No Brasil, há registros da 
realização das cavalhadas desde o século 
XVII.

Uma celebração tradicional, onde 
os aristocratas exibiam em espetáculos 
públicos a sua destreza e valentia e, 
frequentemente, envolvia temas do período 
da reconquista da Península Ibérica. Um 
torneio que servia como exercício militar 
nos intervalos das guerras, momentos em 
que os nobres e guerreiros cultivavam a 

praxe da galanteria.
Durante todo o evento no Espaço 

Cultural, o público poderá degustar as 
saborosas comidas e bebidas típicas da 
região com os expositores do Projeto Sexta 
na Feira.

o Que Vem Por aÍ
neste primeiro momento, a casa aristides ofertará oficinas de cerâmica criativa, fotografia, marcheteria, reciclagem, 
desenho de Histórias em Quadrinho, customização, designer Sustentável, culinária alternativa, “cinemídia – utilização 
de novas mídias na produção audiovisual”, e criação de roteiro para Games. a escola também desenvolverá incubadoras 
de projetos ligados ao teatro, mídias e moda.      

As inscrições gratuitas estarão abertas entre os dias 15 e 26 de abril, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, 
somente na sede da escola. no ato da inscrição, serão informados o que será preciso para acompanhamento das 
atividades.

Cavalhada de São Jorge apresentará batalha entre mouros e 
cristãos; evento contará com barraquinhas do projeto Sexta na 
Feira

desde 1975 em nova lima, 
a Cavalhada de São Jorge foi 
fundada por Benedito Felício 
carmélio, conhecido como “bené 
cabeça leve”. devoto do santo, 
ao se mudar de Conceição do Mato 
Dentro para o município, conheceu 
a Festa de Nossa Senhora do 
rosário. encantado pelas tradições 
mantidas na cidade, criou a 
cavalhada de São Jorge. 
Confira a programação em 
novalima.mg.gov.br

VocÊ SaBia?
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seRviço de limPeza uRbaNa é Realizado 
diaRiameNte

OBRAS E MANUTENÇÃO

O serviço de capina segue nos 
bairros Mingu, Vila São José, Parque 
Aurilândia, Bela Vista, Boa Vista, 
Matadouro, Rosário, Olaria, Alto do 
Gaia, Santa Rita e Vila da Serra. Esse 
serviço de varrição e coleta de lixo é 
feito diariamente em toda a cidade. 
Além disso, são realizadas atividades 
educativas para informar sobre forma 
correta de acomodação dos resíduos e 
horários de recolhimento. 

Para atender ao comércio, o 
recolhimento do lixo é realizado de 
segunda a sábado, no período da 
manhã, a partir das 7h, e no período 
noturno, a partir das 18h; o serviço é 
feito também aos domingos e feriados, 
a partir das 13h.

Rua W, Bairro Cabeceiras: manutenção em rede coletora e construção de caixas de inspeção

rua Jatobá, bairro Santa rita: manutenção da rede coletora que estava obstruída 
causando refluxo na residência. continuam os serviços de sondagem em trechos da rede 
a montante

a avenida nossa Senhora do Pilar, no bairro cruzeiro passa por manutenção. São realizados 
serviços de reparos nos degraus e de instalação de corrimão, além de limpeza e capina. a 
previsão é que no mês de maio os serviços estejam concluídos

Rua Rio Tocantins, Bairro Nossa Senhora de 
fátima: reparo em rede coletora que devido 
à obstrução causava refluxo na entrada da 
residência. Serviços em fase de conclusão

Rua Seis, Bairro Santa Rita: manutenção 
em ramal predial substituição de manilhas 
cerâmicas

rua João da luz fernandes esquina com 
rua 26, bairro osvaldo barbosa Pena: 
manutenção e reparo na rede coletora de 
esgoto sanitário 
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Lixos espalhados em vias 
públicas pode ser foco para o 
aparecimento de doenças, pois 
atrai ratos, baratas e outros 
bichos nocivos à saúde. além 
disso, podem entupir bueiros, 
principalmente, em época 
de chuva.

Colabore, confira o horário 
do recolhimento do lixo no 
www.novalima.mg.gov.br.

fiQue atento 

Serviço de capina e limpeza na Avenida Benedito Alves Nazareth
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OBRAS E MANUTENÇÃO

Paisagismo

Atualmente, a Prefeitura 
realiza serviços de manutenção 
e plantio no trevo da Avenida 
Benedito Alves Nazaré, no canteiro 
central da Avenida José Bernardo 
de Barros, Praça da Bíblia e Bairro 
Galo. É feito plantio de mudas e 
substituição de mudas de flores, 
palmeiras, árvores de pequeno 
porte e grama. Além de destacar a 
beleza visual, colabora garantindo 
uma melhor qualidade de vida 
aos moradores e ajuda a diminuir 
a poluição. As espécies vegetais 
ajudam a melhorar o microclima 
do ambiente: além de sombra, 
renovam e recondicionam o ar 
local por meio da sua respiração.

rua Princesa isabel esquina com rua d.João vi, bairro cabeceiras: manutenção e reparos 
nas redes coletoras de esgoto sanitário e drenagem urbana

rua Hum, bairro Honório bicalho: construção de extensão de rede coletora. obra em 
execução

rua adelaide Pedrosa do vale: conclusão dos serviços de recomposição de passeios que 
foram danificados quando das obras de melhoria na rede coletora

rua tiradentes, bairro centro: reparo em rede coletora e ramais prediais. continuam 
sondagens na rede coletora que ainda apresentam vazamentos a montante

Praça da Bíblia, que passou por serviço de paisagismo recentemente
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O Dia Mundial da Água é celebrado 
em 22 de março. Em comemoração à 
data, a Prefeitura realizou atividades 
visando o consumo consciente e 
reafirmação da importância da 
preservação da água. 

No Rego dos Carrapatos, foram 
realizadas palestras em parceria 
com a Secretaria de Saúde sobre 
a importância da água com 
participação de alunos do Colégio 
São Tomás de Aquino. Além 
disso, aconteceram oficinas de 
temperos secos e úmidos e curso 
sobre nascentes, durante os dias 
21, 22 e 23.

TURISMO

miNistéRio do tuRismo aPoia Retomada da 
atividade Na Região de Nova lima

dia muNdial da água Com PRogRamação esPeCial

No dia 29 de março, a Prefeitura 
se reuniu com o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro, e empresários do 
setor para discutir alternativas 
que possam reverter os prejuízos e 
diminuir os impactos nos negócios 
devido ao aumento do nível do risco 
de rompimento das barragens na 
região de Macacos. 

Os empresários locais pedem 
apoio para campanhas de marketing, 
divulgação, crédito para capital de 
giro e planejamento estratégico 
para resgate do turismo da região. 
Essas medidas serão avaliadas pelo 
Ministério do Turismo, tais como a 
possível liberação de recursos de 
emendas parlamentares destinadas 
a investimentos em infraestrutura 
no município.

marcelo Álvaro (ministro do turismo), João marcelo (vice-prefeito), 
Fabiana Giorgini (gestora de Turismo) e empresários, durante reunião 
em Macacos

Estudantes assistem palestra no dia Mundial da Água

Cerca de 60 caminhantes percorreram a trilha Milk Shake

a 21a edição do Nova Lima Entre 
Trilhas aconteceu na trilha Milk 
Shake do Circuito Lagoa dos Ingleses, 
dia 31 de março. cerca de 60 
caminhantes percorreram o trecho 
de 13 km de nível moderado e 
paisagens exuberantes.

Quer participar? 
a próxima é dia 19 de abril circuito 
Honório bicalho. Se inscreva no 
turismo até dia 17 de abril.

noVa lima 
entre 

trilhaS 
reúne 60 
PeSSoaS
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cim-6211      556-80      11/12/2018      15:08      8848645
GSW-0655      554-11      05/01/2019      13:30      8894778      
GWr-6953      556-80      13/01/2019      16:30      8885720      
GXW-1149      556-80      13/12/2018      11:05      8781563      
GYo-4393      554-11      18/01/2019      11:30      8877360      
GZm-2828      554-14      17/12/2018      15:10      8799386      
Had-8869      555-00      13/01/2019      17:45      8841424      
HaG-0467      554-12      21/01/2019      09:37      8900048      
HbH-7939      552-50      19/12/2018      20:39      8804275
HbJ-9613      552-50      13/01/2019      16:54      8885735      
Hef-8415      554-11      09/01/2019      17:00      8886395      
HfG-7138      554-12      20/12/2018      09:55      8816366      
Hfi-0911      556-80      16/01/2019      10:23      8903920      
HGX-0049      554-12      09/01/2019      09:30      8841380      
HHr-2060      545-21      29/12/2018      19:15      9573482      
HKt-2710      554-12      12/12/2018      15:51      9532077
Hld-9608      550-90      03/12/2018      14:10      8767541      
HlX-9597      556-80      06/01/2019      14:19      8879036      
HlX-9896      545-26      13/01/2019      16:51      8832400      
Hmr-9853      550-90      05/01/2019      21:27      8884979      
Hmu-3147      572-00      18/12/2018      17:26      8860698      
HmW-0482      545-21      14/01/2019      15:37      8852616      
Hnv-8459      550-90      05/01/2019      17:00      8822621      
HSe-0261      556-80      28/12/2018      18:01      8871416      
JSl-1462      599-10      22/12/2018      23:45      8816978      
Kfc-1663      556-80      08/01/2019      15:46      8885262      
KlX-5781      554-12      12/12/2018      09:00      8843599      
KQP-5448      546-00      21/01/2019      11:25      8855233      
nYG-2791      556-80      28/12/2018      20:38      8868572      
olo-9487      554-14      05/12/2018      13:40      8813507      
olr-4921      548-70      17/12/2018      19:59      8865869      
olS-4736      554-12      08/01/2019      08:40      8832316      
olX-6014      554-12      18/01/2019      09:28      8863209      
oPW-7074      554-12      21/01/2019      15:10      8863214      
oQc-2846      556-80      22/12/2018      23:40      8796121      
Pub-5641      554-14      03/01/2019      08:57      8899951      
Pui-2312      554-12      19/12/2018      10:47      8816919      
Pvi-9264      548-70      02/01/2019      15:07      8839698      
Pvo-2788      573-80      10/12/2018      17:41      8789672      
PvW-1730      581-96      22/01/2019      11:45      9599291      
PWl-3495      554-12      20/12/2018      09:50      8876763      
PWn-8079      554-12      22/01/2019      14:57      8843625      
PYo-9914      554-12      18/12/2018      09:07      8808384      
PYS-4256      554-12      16/01/2019      11:58      8834352      
PZe-6257      554-12      10/12/2018      15:10      8837225      
Qom-0225      555-00      21/12/2018      11:39      8879250      
QoQ-4207      554-12      20/12/2018      12:37      8861035      
QPu-6808      554-12      09/01/2019      14:27      8852960      
QPv-5161      538-00      14/01/2019      15:19      8902017      

Gum-6197      556-80      28/12/2018      18:02      8866170      
GXW-1149      550-90      21/12/2018      10:30      8806891      
GZW-3933      653-00      19/12/2018      10:51      8849521      
Hae-0532      554-11      24/01/2019      15:34      8854891      
HcJ-9662      556-80      21/12/2018      11:30      8819354      
Hdb-8405      556-80      03/02/2019      12:12      8934884      
HGl-6622      556-80      24/01/2019      14:09      8860904      
HHX-8264      554-11      04/02/2019      22:40      8887712      
HJb-0052      550-90      30/01/2019      11:26      8873115      
HJb-1941      554-12      28/01/2019      15:37      8922367      
HJn-7790      555-00      29/01/2019      11:57      9619857      
HKr-1346      556-80      24/01/2019      14:09      8840717      
Hma-8000      554-11      24/01/2019      23:35      9605838      
Hnn-5237      579-70      21/01/2019      22:59      8918592      
Hnn-5237      580-00      21/01/2019      22:54      8918607      
Hnv-4002      548-70      24/01/2019      14:58      8860906      
nGK-7242      556-80      25/01/2019      13:47      8873025      
nGK-7242      555-00      29/01/2019      11:43      8873087      
olr-4921      762-51      03/02/2019      19:01      8928605      
olS-9845      554-11      24/01/2019      23:35      8921195      
oPv-4219      554-11      05/01/2019      12:50      8822615      
oPW-7074      554-12      24/01/2019      15:41      8881385      
oPW-7074      554-12      25/01/2019      09:07      8881386      
oQm-2420      554-12      30/01/2019      09:15      9620007      
oQS-3970      599-10      22/01/2019      14:07      9605787      
oWt-9778      555-00      28/01/2019      14:00      8873953      
Pua-5241      554-12      28/01/2019      15:41      8922372      
PvK-4877      555-00      11/12/2018      13:20      8837248      
PWo-1732      762-51      25/12/2018      22:55      8819074      
PZe-3784      554-12      29/01/2019      10:37      8881469      
QPl-1636      555-00      06/02/2019      14:50      8854356      

Grr-8542      653-00      04/01/2019      17:19      8851128      
GXW-1149      550-90      04/01/2019      10:21      8839348      
Haa-6529      552-50      13/01/2019      18:06      8841434      
HcY-7029      555-00      07/01/2019      10:28      8840794      
HfW-9985      762-51      05/01/2019      21:35      8912424      
HKl-0016      581-96      22/01/2019      11:40      8834656      
HlP-9553      550-90      15/01/2019      20:44      8887710      
HlW-8294      556-80      25/01/2019      14:10      8881563      
Hno-2693      550-90      10/01/2019      15:16      8885693      
Pub-2489      554-12      07/01/2019      09:47      8840893      
PuG-5427      550-90      10/01/2019      15:04      8897775      
PXQ-6822      545-26      20/12/2018      16:25      8816928      
QeP-7293      545-21      30/01/2019      09:14      8906394      
Qnc-8596      554-13      05/02/2019      19:59      8859177      
QnX-9822      573-80      11/02/2019      16:06      8901482

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 5a Sessão 
Ordinária, realizada em 01/02/2019, 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 6a Sessão Ordinária, realizada em 
08/02/2019, 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 7a Sessão Ordinária, realizada em 
14/02/2019, 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 8a Sessão Ordinária, realizada em 
21/02/2019, 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 9a Sessão Ordinária, realizada em 
28/02/2019, 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 10a Sessão Ordinária, realizada em 
07/03/2019, 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 

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:

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito 

PerÍodo de deVolução: 17/01/2019 a 11/02/2019 

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito 

PerÍodo de deVolução: 13/02/2019 a 26/02/2019 

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito 

PerÍodo de deVolução: 27/02/2019 a 12/03/2019 

indeferimento

indeferimento

indeferimento

deferimento

deferimento

deferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

4895001201800112  
4895001201800115  

4895001201800122  
4895001201800125  

4895001201800103  
4895001201800110  

4895001201800114  

4895001201800090  

4895001201800081  

4895001201800097  

4895001201800092  

4895001201800083    

GWr5526 
cvH6285 

PXJ1988 
PYf7365 

Hio4691 
GoX8068 

PvX3021  

HGv5580   

PWv2283    

PZe1268   

Puo2132   

oXG2582    

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

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.

fnZ-0606 554-11 30/07/2018 195,23 8491709 
GlQ-9092 554-12 27/09/2018 195,23 8649453 
GSG-5955 762-51 27/09/2018 293,47 8692318 
GXP-6950 545-22 03/10/2018 195,23 9378856 

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:

   Placa       infração        data         Valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa 
PerÍodo de deVolução: 17/01/2019 a 08/02/2019 
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A estimativa é de que em até seis meses todos os carros em situação de abandono sejam recolhidos

seRviço de ReColhimeNto de CaRRos
abaNdoNados iNiCia em abRil

O serviço de recolhimento de 
carros abandonados em vias públicas 
está em fase de implantação e 
desde o dia quatro de abril as ações 
efetivas passaram a ser parte da 
rotina da Guarda Civil Municipal, 
cuja meta é que todos os veículos 
em situação de abandono estejam 
recolhidos até final de setembro. A 
população pode solicitar o serviço de 
remoção ou denunciar novos carros 
abandonados, ligando para o número 
153 ou enviando uma mensagem 

para a Ouvidoria Municipal em 
novalima.mg.gov.br/ouvidoria.

O retorno do serviço foi possível 
graças à assinatura de um convênio 
da Prefeitura com o Detran-MG. 
Este acordo permite que a Guarda 
Civil Municipal autue e faça a 
remoção de veículos para o pátio de 
apreensão do Detran-MG, localizado 
no Bairro Bela Fama. A partir da 
apreensão, o veículo, passa a ser de 
responsabilidade do Estado. No mês 
passado, a Secretaria de Segurança 

iniciou mapeamento sobre a situação 
de veículos e os locais onde se 
encontram os carros; este processo 
está em fase de conclusão.

Os proprietários de veículos têm 
a obrigação de manter seus veículos 
regularizados e em dia com as taxas, 
respeitando o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB. O abandono do 
veículo causa prejuízos diversos, 
como poluição ambiental, foco de 
doenças, esconderijos para práticas 
delituosas, e também podem 

atrapalhar o trânsito e provocar 
acidentes. Além disso, o ato infringe 
a CTB e a legislação municipal, 
sendo, portanto, permitidas sanções 
que vão de multa ao recolhimento 
de veículos, inclusive com a perda de 
sua propriedade.

Mais segurança: carros abandonados começam a ser recolhidos

ronaldo Cardoso Alves
secretário municipal de segurança, 
Trânsito e Transportes públicos                        
Autoridade de Trânsito do município de nova lima/mG                                                                                  

GoW-5767 555-00 09/10/2018 130,16 8716083 
GXW-1149 545-22 26/09/2018 195,23 8636505 
GXW-1149 550-90 12/09/2018 130,16 8598643 
Hid-4468 554-12 05/12/2018 195,23 8767962 
Hnb-3321 554-12 12/09/2018 195,23 8661889 
Hnu-0772 554-12 02/10/2018 195,23 8654146 
HPi-2949 554-14 05/12/2018 195,23 8757916
Prb-7780 763-31 05/12/2018 293,47 9506999 
PWc-6984 545-26 03/12/2018 195,23 8776777 
QnY-3717 554-12 03/12/2018 195,23 8811859 
QPb-1769 556-80 30/09/2018 195,23 8640964 

arm-3579 550-90 13/12/2018 130,16 8781560 
GWu-9822 581-91 06/11/2018 880,41 8725749 
GZQ-9009 546-00 03/10/2018 130,16 8637143 
Hcl-0370 554-12 19/12/2018 195,23 9539318 
Hef-9065 653-00 22/11/2018 195,23 8789402 
HKQ-3227 604-12 29/10/2018 195,23 8764675 
Hne-5453 554-12 14/12/2018 195,23 8831837 
HoJ-4168 573-80 01/12/2018 293,47 8756135 
nYc-2302 554-12 10/12/2018 195,23 8793994 
omc-2276 723-40 19/11/2018 130,16 8710013 
oWu-7408 554-12 05/12/2018 195,23 8767984 
PuG-7935 555-00 14/11/2018 130,16 8783218 
PuK-3066 545-26 25/10/2018 195,23 8671375 
Pvd-7666 546-00 25/11/2018 130,16 8731628 
PWG-1240 554-12 10/12/2018 195,23 9531925 
PXu-5908 545-26 11/12/2018 195,23 8797886 
PYY-0782 550-90 10/11/2018 130,16 8725824 
Qmu-4368 560-60 02/12/2018 88,38 8756144 
QPf-3933 538-00 14/11/2018 130,16 8757403

   Placa       infração        data         Valor      Processamento

   Placa       infração        data         Valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa 
PerÍodo de deVolução: 14/02/2019 a 19/02/2019 

notificação da Penalidade de multa 
PerÍodo de deVolução: 27/02/2019 a 12/03/2019 

oQS-9064 555-00 06/10/2018 130,16 8661940 
oWY-8044 556-80 13/10/2018 195,23 8686895 
Pfm-3420 550-90 30/09/2018 130,16 9374731 
Pvf-1087 555-00 23/08/2018 130,16 8610690 
PvH-2920 723-40 26/08/2018 130,16 9266813 
PXa-1907 556-80 13/11/2018 195,23 8773509 
PYG-2223 559-20 10/11/2018 130,16 8757519 
PYK-0017 555-00 06/09/2018 130,16 8651335 
PZa-9686 556-80 12/10/2018 195,23 8652732 
Qnf-1563 556-80 12/10/2018 195,23 8705867

GXW-1149 556-80 07/08/2018 195,23 8532826 
Hae-0532 552-50 04/11/2018 130,16 8693492 
Hbb-2450 706-40 20/10/2018 293,47 9399075 
HbS-6399 555-00 17/09/2018 130,16 8600960 
Hbu-6912 555-00 13/09/2018 130,16 8612310 
Hdo-1700 556-80 05/11/2018 195,23 9453625 
Hfe-0653 554-14 09/08/2018 195,23 8581639 
Hfl-7857 554-11 08/06/2018 195,23 8428460 
Him-1803 554-14 07/08/2018 195,23 8578366 
HJi-9076 736-62 06/08/2018 130,16 8525012 
HJl-2406 555-00 17/09/2018 130,16 8592511 
HJZ-4311 604-12 29/10/2018 195,23 8771750 
HKl-2252 550-90 30/10/2018 130,16 8693375 
Hle-2490 554-12 04/12/2018 195,23 9505079 
Hlm-4185 545-21 20/08/2018 195,23 8623016 
Hne-4672 520-70 26/07/2018 88,38 8514330 
Hno-5595 555-00 26/09/2018 130,16 8706582 
Hnu-0772 538-00 09/07/2018 130,16 8449068 
Hnu-0772 538-00 10/07/2018 130,16 8464632 
ian-0925 556-80 04/10/2018 195,23 8711347 
olu-8876 554-14 17/09/2018 195,23 8592518 
ooW-4196 555-00 10/07/2018 130,16 8442679 
oQe-0149 557-60 16/10/2017 130,16 7866714 
oQe-0149 554-12 21/12/2017 195,23 8026413 
oQe-0149 554-12 30/01/2018 195,23 8111333 
oQe-0149 554-12 01/02/2018 195,23 8119416 
oQe-5664 545-27 30/09/2018 195,23 8661275 

SEGURANÇA

Ao perceber carros em 
situação de abandono, a 
população pode colaborar 
ligando para o 153.
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dESENVOLVIMENTO SOCIAL

A IV Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa foi realizada 
no dia 24 de março, na Escola Estadual 
João Felipe da Rocha (Polivalente). O 
evento contou com a presença de 
402 pessoas. Entre idosos, servidores 
públicos, estudantes de medicina e 
psicologia, 276 pessoas participaram 
como delegados municipais. 

O tema Os desafios de envelhecer 
no século XXI e o papel das Políticas 
Públicas foi discutido em quatro 
eixos: Direitos Fundamentais na 
Construção e Efetivação das Políticas 
Públicas, Educação, Enfrentamento 
da Violação dos Direitos Humanos 
da Pessoa Idosa e os Conselhos de 
Direitos. A sociedade civil teve a 
oportunidade de se reunir com o 
governo para debater as prioridades 
para a pessoa idosa, várias das 
deliberações perpassaram pela 
importância da construção do Centro 
de Referência do Idoso, projeto que já 
está em fase de aprovação.

   AGORA TEM INCENTIVO. 
 AGORA TEM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES COM AULAS 
  GRATUITAS DE ESPORTE. 

Os jovens de Nova Lima têm um incentivo a mais para praticar 

esportes. O PROGRAMA ESPORTE NA COMUNIDADE 

atende crianças e adolescentes com aulas gratuitas de futsal, 

vôlei, basquete, futebol de campo, jiu-jitsu e xadrez. Além 

disso, outros projetos estão sendo implantados pela Prefeitura.

AGORA NOVA LIMA TEM PLANEJAMENTO, 
TRABALHO E CONQUISTAS.

MAIS DE 45 MIL PESSOAS BENEFICIADAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS.
R$ 790 MIL INVESTIDOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR.
EM 2 ANOS, MAIS DE 5 MIL ATLETAS PARTICIPARAM 
DO CAMPEONATO NOVA-LIMENSE DE FUTSAL. 

SAIBA MAIS EM

NOVALIMA.MG.GOV.BR

EDUARDO MADEIRA 
Atleta

mais de 400 Pessoas PaRtiCiPaRam da 
CoNfeRêNCia muNiCiPal dos diReitos 

da Pessoa idosa

Público presente comemora proposta de construção do centro de referência do idoso
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rua marquês de Sapucaí, esquina com Jesus otero, s/n, centro 
tel.: 3542-5620

alameda oscar niemeyer, 1465 - vila da Serra. tel.: 3262-1714

rua chalmers, 88, centro tel.: 3541-3369

Secretaria de deSenVolVimento, 
traBalho e renda

• unidade Vila da Serra

• Sala do emPreendedor 

dESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENdA

o Cidadão é PaRte do 
foRtaleCimeNto e diveRsifiCação 

da eCoNomia

PRefeituRa aPoia Nova-limeNses No CamiNho do CoNheCimeNto

cursos, oficinas e orientações gratuitos. nova-limenses buscam espaço na economia da cidade 
ao se prepararem para o mercado de trabalho que exige cada vez mais pessoas qualificadas. esse 
esforço do cidadão, juntamente com as ações da Prefeitura para acelerar as capacitações profissionais, 
contribui para o fortalecimento e a diversificação da economia da cidade. Quanto mais qualificação, 
mais possibilidade de trabalho e renda e mais dinheiro circulando na cidade. isso fortalece e 
diversifica a economia local e a crença em um futuro melhor, em que cada um é capaz de sonhar, 
empreender, exercer sua cidadania plena, conquistar a sua autonomia e o crescimento profissional.

 

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.  

Vendedor externo de convênios 
médicos e assistência funeral 

(cód. 1402)

com idade entre 18 a 50 anos. É 
necessário ter habilitação categoria 
a e moto própria. atividades: 
realizar vendas de planos de 
assistência médica funeral familiar. 
benefícios: comissão de r$ 15,00 
por cada venda de plano após meta 
de 30 contratos por mês.  Horário de 
trabalho: 4 horas por dia (20 horas 
semanais). Salário: r$ 500,00. 

analista de contas (cód. 1395)

com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter ensino superior 
completo em Administração ou 
ciências contábeis ou economia. 
Atividades: contas a pagar, contas 
a receber e conciliação bancária, 
realização da rotina fiscal do 
contas a pagar, analisar clientes 
em atraso e realizar cobrança, 
relacionamento com fornecedores, 
clientes e contabilidade, elaborar 
relatórios para controle de gestão 
e acompanhamento, organizar 
e atualizar documentos fiscais, 
contratos e arquivos, física e 
digitalmente. benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e 
assistência médica. Horário de 
trabalho: a combinar. Salário: 
r$ 2.500,00.

auxiliar de logística (cód. 1488) 

com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter ensino médio completo 
e habilitação b. atividades: auxiliar 
a área de logística com separação de 
mercadorias e entregas. benefícios: 
vale-transporte e vale refeição. 
Horário Horário de Trabalho: a 
combinar Salário: r$ 1.100,00.

auxiliar de Produção (cód. 1487)

com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter ensino médio 
completo. atividades: auxiliar o 
operador na produção e envase 
em uma cervejaria artesanal. 
benefícios: vale-transporte e vale-
refeição. Horário de trabalho: a 
combinar. Salário: r$ 1.100,00.

os cadastros poderão ser feitos até 
17 de abril. Caso o candidato já o 
tenha efetuado no período  de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
Confira mais vagas em nosso site: 
novalima.mg.gov.br 

Participo do Turbinando o seu Negócio e 
estou aprendendo maneiras mais técnicas para 
colocar em prática o meu objetivo de criar e 
desenvolver oficinas de música nas comunidades. A 
Fundação dom Cabral está me orientando sobre a 
maneira correta de empreender”

Adquiri mais conhecimentos ao fazer o 
curso, é sempre bom se capacitar. Eu trabalho como 
freelancer e resolvi me qualificar porque acho que 
essa profissão promete muito” 

A Prefeitura está fazendo um excelente 
trabalho, tanto para pessoas que buscam 
qualificação quanto para as empresas. Nova Lima 
tinha uma carência na oferta de cursos gratuitos. 
Meus funcionários fizeram o curso e isso foi bom 
para eles se capacitarem e para a empresa que 
trabalha com mão de obra qualificada. Se eu fosse 
pagar o mesmo curso, ficaria muito caro”

O curso de padeiro foi muito bom, aprendi 
muito. Vou fazer pão em casa para a família”

paulo Augusto sena, Bairro Cristais, participa 
do turbinando seu negócio

Elisângela marciano laurindo, qualificação no 
curso de Garçonete

maria laura de lima Ferreira, proprietária de 
padaria, com funcionários que participaram do 
programa Boa mesa na prática

Ana Cristina Bárbara, capacitação no curso de 
padeiro 

em 2017 e 2018, foram capacitadas 
3.064 pessoas 

Para 2019, a expectativa é que mais de 
4.500 pessoas sejam capacitadas
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