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ACIDADE
MERENDAÉ HORA DAMERENDA

5,7 MILHÕES de refeições de qualidade 
oferecidas ao longo do ano para quase 

9.000 ALUNOS da rede 
municipal de ensino > pág. 7
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Cauã Torres Rocha, aluno do 2º ano 
da E. M. Vera Wanderley Dias;
Refeição do dia: arroz, feijão, 
estrogonofe a Vidigal, purê de batata 
e vagem com tomate.



NOVA LIMA 
SEGUE NOS 
TRILHOS CERTOS
Passaram-se poucos meses que 
assumimos a gestão de Nova Lima 
– um período de muito trabalho, 
aprendizado e de pequenas, 
mas importantes, conquistas. 
Encontramos a cidade abandonada 
e com sérios problemas em todos 
os setores, seja na educação, 
saúde, infraestrutura, no turismo 
ou desenvolvimento social.

Como uma locomotiva que precisa 
de combustível, manutenção, 
bons condutores e vagões bem 
estruturados, começamos nossas 
ações arrumando a “casa” para 
que o município possa seguir nos 
trilhos certos e voltar a se destacar 
em Minas Gerais e no país.

Com austeridade e eficiência, 
estamos promovendo uma cidade 
em que o cuidado começa com a 
responsabilidade e transparência 
com o dinheiro público, passando 
pela promoção de políticas públicas 
que atendam às necessidades dos 
moradores. 

Nesses meses experimentamos 
uma Nova Lima diferente: mais 
bonita, com programas voltando 
a funcionar e com a priorização 
de ações que possam trazer mais 
emprego e desenvolvimento para 
nossa gente.

Mesmo com essas pequenas 
conquistas, ainda temos grandes 
desafios pela frente. Com uma 
previsão de arrecadação menor em 
2017 e os altos custos da folha, 
precisaremos reduzir ainda mais os 
custos e trabalhar com austeridade 
para vencer a crise. Esse é apenas 
o começo de um novo tempo que 
vamos promover em parceria com 
a população. NOVA LIMA SEGUE 
NOS TRILHOS CERTOS!

NESSES MESES 
EXPERIMENTAMOS UMA 
NOVA LIMA DIFERENTE: 

MAIS BONITA, COM 
PROGRAMAS VOLTANDO 
A FUNCIONAR E COM A 
PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES 
QUE POSSAM TRAZER 

MAIS EMPREGO E 
DESENVOLVIMENTO 
PARA NOSSA GENTE

Turismo

NOVA LIMA ENTRE TRILHAS PERCORRE 
BELEZAS DA ESTRADA REAL

Saúde, esporte e conhecimento. Quem 
participa das edições do projeto Nova Lima 
Entre Trilhas adquire esses predicados e 
muito mais. A última edição foi realizada 
no circuito Trilha Poço Azulão – Estrada 

Real com um percurso de 4,7 km, em 
Honório Bicalho. Acompanhados de guia, 
os participantes fizeram alongamento, 
conheceram a região e ainda ganharam o 
Passaporte do Caminhante. 
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SaúdeEditorial

SALA DE VACINA DA UBS DO ROSÁRIO SERÁ TRANSFERIDA PARA POLICLÍNICA
Regional Nordeste

CADASTRE-SE  
A Prefeitura está atualizando os dados de Cadastro do Cerimonial para que as Associações 
de Bairros, nova-limenses ausentes, entidades, ONGs, instituições do Terceiro Setor e 
autoridades possam receber convites e divulgações da cidade. Para atualizar os dados, basta 
enviar email para cerimonialpnl@yahoo.com.br com informações de endereços, telefones, 
nome completo de responsável e diretoria. 

Gerais

ALUNOS MAIS 
CONSCIENTES 
Os alunos das escolas munici-
pais Dalva Cifuentes Gonçalves 
(Honório Bicalho), Dulce Santos 
Jones (Santa Rita) e Vicente 
Estêvão dos Santos (Bela Fama) 
receberam e levaram para casa 
panfletos sobre a conscienti-
zação e orientação de como 
deixar os bairros limpos. O 
material explica os dias que o 
caminhão passa para recolher 
o lixo; sobre a contratação das 
caçambas e multas para quem 
joga lixo em lugares proibidos.

A Prefeitura retomou a aquisição de 
medicamentos, usados no tratamento de 
asma, diabetes e hipertensão, que tiveram 
seu fornecimento suspenso no ano passado 
por decisão da gestão anterior. A distribuição 
desses itens será normalizada no início 
deste mês nas farmácias municipais.

Os remédios fazem parte do Programa 
Farmácia Popular, do Ministério da 
Saúde, e também podem ser encontrados 
gratuitamente ou com até 90% de desconto 
em diversas farmácias privadas.

Atualmente, a Administração Municipal 
disponibiliza cerca de 200 tipos de 
medicamentos à população e distribui, 
em média, 37 milhões de unidades 
aos nova-limenses por ano.

ENTREGA DE MEDICAMENTOS SERÁ NORMALIZADA
Remédios que estavam em falta serão disponibilizados nas farmácias municipais

Mudança otimiza serviço em Nova Lima e melhora atendimento à população

O serviço da Sala de Vacina 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Bairro Rosário 
foi transferido para a 
Policlínica Municipal, com 
funcionamento das 7h às 
17h. A medida visa otimizar 
o atendimento à população, 
além de evitar o desperdício 
de material e doses de 
vacina, que não podem ser 
reaproveitadas depois de 
abertas.

Com cerca de 400 
atendimentos por ano, a 
demanda de vacinação na 
UBS Rosário é considerada 
baixa. Além disso, os 
moradores do bairro 
contam com a Policlínica, 
que está localizada próximo 

à unidade e também presta 
o mesmo serviço.

ATENDIMENTO NO 
JARDIM CANADÁ SERÁ 
AMPLIADO

Essa mudança vai permitir 
a ampliação do atendimento 
na Região Noroeste, mais 
precisamente no Jardim 
Canadá I. Uma nova Sala 
de Vacina será instalada na 
Rua Milton, nº 82.

No Jardim Canadá, há uma 
alta demanda do serviço 
de vacinação. Quase 10 mil 
imunizações foram realizadas 
no ano passado, enquanto 
mais de 5 mil vacinas foram 
distribuídas apenas nos dois 
primeiros meses de 2017.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE SERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA (07/04)
O relatório detalhado referente aos 1º, 2º e 3º quadrimestres do ano de 2016, da Secretaria Municipal de 
Saúde, será apresentado em audiência pública no dia 7 de abril (sexta-feira), às 14h, no Plenário Osvaldo 
Anastácio de Assis, da Câmara Municipal de Nova Lima. Participe!

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÁ NORMALIZADA:
Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 + 100.000 UI - frasco-ampola; Ceftriaxona 500mg-
fr.ampola; Claritromicina 500mg – comprimido; Colagenase 0.6 UI-bisnaga 50g; Dalteparina 
sódica 2.500 UI/0,2 ml - seringa preenchida 0,2ml; Dexametasona 0,1% - creme dermatológico; 
espaçador para administração de medicação inalatória - infantil > 2 anos; Gestodeno 0,075mg + 
Etinilestradiol 0,020mg - cartela com 21 frágeas; Insulina glargina -frasco 10ml; Insulina glargina 
- refil 3ml; Levodopa + Carbidopa 250 + 25mg – comprimido; Levonorgestrel 0,75mg - cartela c/ 2 
comprimidos; Losartan 25mg – comprimido; Maleato de enalapril 20mg – comprimido; Mebendazol 
100mg – comprimido; Metoprolol 50mg – comprimido; Multivitamínico infantil frasco 30ml; 
Piridoxina 40mg – comprimido; Sinvastatina 10mg – comprimido.

Embora estejam disponíveis até gratuitamente nas farmácias 
populares, a Prefeitura decidiu retomar a compra dos medicamentos

VACINAS DISTRIBUÍDAS EM 2016
UBS do Rosário: cerca de 400 
UBS do Jardim Canadá: quase 10.000

OUVIDORIA ITINERANTE  
Na terça-feira (11/04), das 7h às 18h, o Bairro José de Almeida receberá a Ouvidoria 
Itinerante na Escola Municipal Harold Jones, localizada na Rua Dr. Lunds, nº 529. O objetivo 
é ouvir as manifestações e sugestões dos moradores de forma sigilosa, facilitando a troca 
de informações e esclarecimentos sobre os serviços públicos.

Comunidade do Rosário será atendida na Policlínica Municipal, 
localiza na Rua Augusto Magalhães, nº 45, Centro
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Segurança mais perto de casa. É assim que a Prefeitura 
trabalha para garantir bem-estar para a população. O 
Bairro Honório Bicalho agora tem uma Base Comunitária 
Integrada de segurança, que contará com efetivo da 
Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar para 
patrulhamento, atendimento e registro de ocorrências. 
Além disso, contribuirá para promover a convivência 
pacífica e otimizar a integração das instituições de 
segurança pública com a comunidade local, com vistas 
a reduzir os índices de violência e criminalidade.

Uma viatura da Guarda Civil Municipal fará o 
patrulhamento ostensivo durante o dia e, no período da 
noite, a Guarda Civil terá o reforço da Polícia Militar na 
viatura para manter a segurança exclusiva nos bairros 
Honório Bicalho e Santa Rita.
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FORÇA-TAREFA COMEÇA A ATUAR EM NOVA LIMA
A primeira Operação Conjunta de 2017 entre os setores de 
fiscalização da Prefeitura, Guarda Civil Municipal e Polícia 
Militar foi realizada no dia 10 de março, em diversos 
bairros, entre eles Honório Bicalho, Paulo Gaetani e Vila da 
Serra. A força-tarefa montada na cidade visitou trailers, 
bares e restaurantes, para fiscalizar licenças, alvarás de 
funcionamento e obstrução de passeios.

A medida atende a uma demanda da população, uma vez 
que são constantes as reclamações relacionadas, sobretudo, 
à perturbação do sossego e à ocupação irregular das vias 
públicas. Elogiada pela comunidade, a realização da operação 
conjunta será permanente no município.

BASE DE SEGURANÇA SERÁ INSTALADA 
EM HONÓRIO BICALHO 
Policiamento mais próximo da comunidade proporciona segurança aos moradores 

Obras

NOVOS CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAR ENTULHO
A partir deste mês de abril, o cidadão que 
precisar levar entulhos e outros resíduos sólidos 
para a Área de Transbordo da Prefeitura deverá 
seguir alguns procedimentos para melhor 
controle e acondicionamento dos materiais.      
O requerente deverá procurar o Departamento 
de Rendas Imobiliárias, no térreo da Prefeitura, 
para a emissão da Taxa de acondicionamento 
de entulhos na Área de Transbordo. É preciso 

apresentar os seguintes documentos e seguir 
procedimentos: CPF ou CNPJ para cadastro 
de taxa; informar o tamanho da caçamba ou 
caminhão; informar a quantidade de caçambas 
e a placa do veículo que fará o transporte 
dos resíduos. Depois de pagar o Documento 
de Arrecadação Municipal (DAM) e a taxa de 
expediente, é preciso apresentá-los na hora de 
levar os resíduos para a Área de Transbordo.

Paulo de Oliveira 
Gomes, morador 
do Paulo Gaetani

A operação é nota 10. A abordagem foi 
tranquila e muito respeitosa. Espero que 
aconteça sempre e em vários
pontos da cidade

A limpeza e capina dos bairros 
continua a avançar. Desde 
que assumiu a Prefeitura, a 
Administração Municipal já fez 
o serviço em mais de 60% dos 
bairros da cidade, seguindo um 
cronograma pré-estabelecido. 

Alguns bairros ainda não foram 
atendidos com o serviço, mas eles 
estão na programação e serão 
limpos. O período chuvoso e equipe 
reduzida são empecilhos para que 
a capina seja executada com mais 
agilidade.

LIMPEZA URBANA AVANÇA EM 60% DA CIDADE
Prefeitura promove programação para deixar toda cidade mais limpa e bem cuidada

A Prefeitura realiza serviço de sondagem para 
localização de um trecho de rede coletora de esgoto 
na Praça Expedicionário Assunção (próximo ao 
Senai), no Centro. Essa sondagem na rede de esgoto 
é importante para a construção de novos sanitários 
e, principalmente, para a criação de um cadastro de 
redes pluviais provenientes das vias públicas. 

Também será um facilitador para a melhoria dos 
serviços de manutenção no centro da cidade, já que 
favorece o conhecimento do sistema coletor público. 

SERVIÇO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA PRAÇA DO SENAI

Segurança

Fiscal da Prefeitura e policial militar durante 
força-tarefa realizada no município

A Prefeitura capinou e 
limpou tudo. O mato estava 
muito alto, tomava conta da 
rua e cobriu a canaleta de 

escoamento de água. 
O zigue-zague também 
está limpo e bonito. Agora 
ficou bom e me sinto 
mais seguro

Antônio Natividade 
Martins Silva, 69 anos, 
morador do Centro

PREFEITURA REALIZA MELHORIAS NOS BAIRROS 

LIMPEZA PÚBLICA EM AÇÃO!
BAIRROS ATENDIDOS RECENTEMENTE – Oswaldo Barbosa Pena, Centro, Quintas II, 
José de Almeida, Vila Odete, Vila Passos, Vila Operária, Vila Madeira, Cruzeiro, Mingu, 
Mina D’água, Chácara Bom Retiro, Barra do Céu, Rosário, Cabeceiras, Vila São José.
BAIRROS EM ATENDIMENTO – Cristais, Galo, Vila da Serra, Bela Vista, Vila Industrial, Santa 
Rita, Honório Bicalho, Jardim Canadá, Retiro, e Cascalho. RUAS - Eugênia Clark, Doutor 
Eduardo Aimorés Jones, Augusto de Lima, Professor Aldo Zanini, Milton Ciro Machado.
PRÓXIMOS BAIRROS – Vila São Luiz, Chácara dos Cristais, Alvorada, Vale da Esperança, 
Monte Castelo, Campo do Pires, Vila Nova Betânia, Ouro Velho, Ipê e Jardim Serrano.

INÍCIO: 27/3/2017
PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/4/2017

Governo

LIMPEZA – A Avenida Benedito 
Alves Nazaré, no Bela Fama, recebeu 
o serviço de limpeza e campina.

PASSEIO – A reforma de um passeio dará 
mais segurança para os pedestres que transitam 
em frente à Escola Ana do Nascimento Souza 
de Educação Especial, na Avenida Benedito 
Alves Nazaré. 

TERRAPLANAGEM – A Estrada Real, em 
Honório Bicalho, está mais fácil de ser utilizada. 
A Prefeitura realizou serviço de terraplanagem 
em um trecho de cerca de três quilômetros para 
eliminar os buracos e retirou galhos de árvore 
que estavam fechando a estrada.

CONVITE DE INAUGURAÇÃO
Participe da inauguração da base de segurança em Honório Bicalho, no 
dia 19 de abril, às 19h, na Rua Natalício Jesus Carsalade, nº 358
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Educação

Conscientizar e celebrar a vida das pessoas com Síndrome 
de Down, numa interação entre alunos, servidores, pais 
e instituições parceiras. Com esse propósito, a Escola 
Ana do Nascimento Souza de Educação Especial recebeu, 
de 20 a 24 de março, a Semana Down.

Durante os cinco dias de atividades, o público participou 
de atrações como exposições, danças, brincadeiras, 
competição esportiva e Dia da Beleza. Palestras e 
depoimentos de pais com filhos que têm a síndrome 
também fizeram parte da programação.

Desde 2006, o Dia Internacional da Síndrome de Down 
é celebrado em 21 de março e foi escolhido em alusão 
à anomalia que provoca os sintomas, mais conhecida 
como trissomia do cromossomo 21 (3-21, na grafia de 
21/3 em inglês).

NOVA LIMA COMEMORA DIA INTERNACIONAL 
DA SÍNDROME DE DOWN 
Atividades em clima de descontração marcam as homenagens à causa

Educação
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MERENDA EM NÚMEROS:
• 5,7 milhões de refeições distribuídas ao longo do ano

Dia da Beleza foi uma das atividades 
da programação e alegrou os alunos

Desenvolvimento Social

RELAÇÃO FINAL DO PASSE ESTUDANTIL É DIVULGADA
Alunos selecionados na última lista vão receber o cartão no dia 17 de abril

Mesmo com todas as dificuldades financeiras que o município tem enfrentado, 
a Prefeitura garantiu para 2017 a continuidade do programa Passe Estudantil, 
beneficiando 644 nova-limenses. Embora o número de atendimentos seja 
menor, com essa medida a Administração Municipal mantém o benefício para 
quem mais precisa e assegura a recarga do cartão dentro do prazo, sem 
prejudicar os estudantes.

A seleção dos contemplados foi realizada a partir de um estudo socioeconômico, 
que considerou a renda por pessoa familiar menor ou igual a meio salário 
mínimo. Além disso, outros critérios também foram observados, dentre eles: 
ter residência mínima ininterrupta de um ano para moradores da Regional 
Noroeste e dois anos para as demais regiões, além de residir a mais de 2 km 
do estabelecimento de ensino. 

Achei ótima a Semana Down e gostei, principalmente, do 
Dia de Beleza e da Zumba, que faço e adoro. Devemos ser 
tratados como as demais pessoas, sem preconceito

Vanessa Cristina do Rosário,
aluna da Escola Ana do Nascimento 
Souza de Educação Especial

PREFEITURA VOLTA A CONCEDER AUXÍLIO-DOCUMENTAÇÃO
Serviço é oferecido às pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Administração Municipal regularizou e retomou a oferta do 
auxílio-documentação, que tem caráter eventual e possibilita 
a emissão gratuita de fotos 3x4 e da 2ª via dos seguintes 
documentos: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), além de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito.

O benefício é concedido às pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (por 
pessoa) e que sejam referenciadas pelas unidades dos Centros 
de Referência de Assistência Social (Cras), situadas no Cruzeiro, 
Honório Bicalho e Jardim Canadá. Os encaminhamentos também 
podem ser feitos pelo setor de Benefícios Eventuais e Municipais, 
localizado na Rua Pereira de Freitas, nº 80, Centro. 

Um dia de merenda em Nova Lima é 
assim: para começar, bolo de farinha de 
mandioca e café com leite. Mais tarde, 
cookies de aveia e suco de polpa no 
lanche. No almoço, arroz, feijão, fricassé 
de frango, batata corada, salada e, de 
sobremesa, uma fruta. E ainda não 
acabou: no lanche da tarde, tem torrada 
com requeijão e suco de laranja com 
mamão. É de dar água na boca!

Esse rico e balanceado cardápio, que 
varia todos os dias, é a realidade de cerca 
de 9 mil crianças da rede municipal de 
ensino. A merenda oferecida em Nova 
Lima observa os percentuais necessários 
de cada nutriente e segue os parâmetros 
estabelecidos pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae). O número de 
refeições distribuídas depende do tempo 
de permanência dos alunos na escola, 
sendo duas no turno da tarde até cinco 
para as crianças do berçário e maternal.

A fim de diversificar ainda mais a 
merenda, a Prefeitura vai inserir no 
cardápio o peixe, considerado um dos 
alimentos mais saudáveis da natureza.

MERENDA MAIS SAUDÁVEL
Para oferecer alimentação mais adequada aos alunos, Prefeitura promove mudanças no cardápio

*5,7 MILHÕES DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AO LONGO DO ANO

Isabela Cristina 
Crispim, mãe de Taiene 
e Yandra, alunas da 
E.M. Vera Wanderley Dias

Minhas filhas adoram a 
merenda. O cardápio é 
muito bom, com horários 
certos para cada refeição 
e tudo acompanhado por 
nutricionistas. Agora que elas 
têm almoço na escola me 
ajuda bastante

Ávila Graziele Silva, estudante de 
psicologia, moradora do Bairro Cascalho

Governo Municipal oferece refeições balanceadas aos alunos, incluindo o almoço 

O Passe Estudantil é muito importante para mim, pois o dinheiro 
que eu teria de pagar o ônibus, me ajuda com as despesas 
da faculdade e também de casa

CARDÁPIO*:
EXEMPLO DE UM ALMOÇO SEMANAL

*Servido aos alunos do ensino regular de 3 a 7 de abril

SEGUNDA-FEIRA: Arroz, feijão, estrogonofe de carne 
a Vidigal, purê de batata / vagem com tomate / melão

TERÇA-FEIRA: Arroz, feijão, isca suína ao molho, 
inhame ensopado /cenoura ralada / mamão

QUARTA-FEIRA: Arroz, feijão, cubos bovinos 
ao molho de cenoura / tabule / banana

QUINTA-FEIRA: Arroz, feijão, frango ensopado, farofa 
de banana / alface com tomate / caqui

SEXTA-FEIRA: Arroz, feijão, iscas suínas aceboladas, 
macarrão alho e óleo / cenoura ralada / goiaba

CRECHE: 
Entrada / Lanche da manhã / 

Almoço + Salada + Sobremesa / 
Lanche da tarde / Jantar

HORÁRIO 
INTEGRAL:  

Entrada / Lanche da manhã / 
Almoço + Salada + Sobremesa / 

Lanche da tarde

REGULAR MANHÃ:   
Entrada / Lanche da manhã / 
Almoço + Salada + Sobremesa

REGULAR 
TARDE:   

Almoço + Salada + Sobremesa / 
Lanche da tarde

EJA:
Jantar + 

Salada + Sobremesa

• R$ 3.186.946,00 em recursos próprios do Município (77,7% do total)

• R$ 913.054,00 repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
  da Educação (22,3% do total)
  *Valores estimados

R$ 4,1 MILHÕES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR
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ALMOÇO É OFERECIDO AOS ALUNOS
Ao assumir a Prefeitura no ano passado, a Administração Municipal se deparou com 
inúmeros casos de sobrepeso, obesidade e de doenças como diabetes nas crianças da rede 
municipal, verificados pelas avaliações do setor de Nutrição nos últimos anos. Assim, as 
refeições passaram a ser oferecidas nos horários ideais e o almoço foi incluído no cardápio. 
Os alunos da manhã almoçam às 11h30, ao final do turno, enquanto os estudantes da 
tarde recebem o almoço assim que chegam à escola, antes do início das aulas.
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Cultura

A encenação da batalha entre cristãos e mouros durante 
a Idade Média é protagonista da Cavalhada de São Jorge 
que ocorrerá de 20 a 23 de abril, no Espaço Cultural de 
Nova Lima. 

Durante os quatro dias de celebração, serão realizadas 
tríduos (três missas), procissão, Auto da Cavalhada e 
participação das Guardas de Marujo e Congado. O público 
poderá conferir gratuitamente, ainda, apresentações 
musicais e se deliciar nas barracas de alimentação 
do projeto Sexta na Feira que, excepcionalmente, será 
realizado no local da festa. 

HISTÓRIA

A recriação dos torneios medievais e batalhas entre 
mouros e cristãos veio para Nova Lima há mais de 
40 anos, pelo trabalho do saudoso Benedito Felício 
Carmélio. Um dos pontos altos dessa manifestação 
importante de Nova Lima é o cortejo com saída do Bairro 
Matadouro, passando pela Igreja do Bonfim – local em 
que ocorrem as coroações do casal de imperadores 
da Cavalhada – com direção ao Espaço Cultural, onde 
acontece o desfile dos grupos e cavaleiros na arena e 
levantamento de mastros.

VEM AÍ A CAVALHADA DE SÃO JORGE, 
NO ESPAÇO CULTURAL
Tradicional manifestação cultural de Nova Lima ocorrerá de 20 a 23 de abril

Começou no último sábado (01/04), a fase municipal 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2017, 
com as disputas a partir das 9h, no Ginásio do Villa 
Nova. A competição reúne cerca de 800 alunos, 
de escolas públicas e particulares da cidade, para 
as partidas de futsal, handebol, vôlei, basquete, 
peteca, xadrez, natação e tênis de mesa.

O Jemg é dividido nos módulos I (para estudantes 
nascidos em 2003, 2004 e 2005) e II (em 2000, 
2001 e 2002), tanto no masculino quanto no 
feminino.

As equipes que ficarem no 1º e 2º lugares serão 
premiadas pela Administração Municipal, cabendo 
às campeãs o direito de representar Nova Lima na 
fase microrregional, que será realizada de 8 a 14 
de maio, em Santa Bárbara, na região central do 
Estado. A tabela completa está disponível no site 
www.novalima.mg.gov.br.

JOGOS ESCOLARES AGITAM NOVA LIMA
Competição reúne 800 alunos de escolas públicas e particulares até 12 de abril

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 
DIA 20 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA), ÀS 19H: início do tríduo na Igreja 
de Nosso Senhor do Bonfim

DIA 21 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA), ÀS19H: segundo dia do tríduo 
na Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Às 20h30, show sertanejo com 
Lúcio Lopes e projeto Sexta na Feira, no Espaço Cultural

DIA 22 DE ABRIL (SÁBADO):
  • Às 16h: procissão com saída do Bairro Matadouro até a Igreja de 
  Nosso Senhor do Bonfim, onde ocorrerá a coroação dos novos   
  Imperadores da Cavalhada de São Jorge. Logo após a coroação, 
  o cortejo seguirá até o Espaço Cultural
  • Às 19h: Missa Campal Sertaneja e encerramento do tríduo, com 
  a participação especial do Coral Arca da Aliança, no Espaço Cultural
  • Às 20h: show com Bruno & Léo e projeto Sexta na Feira, 
  no Espaço Cultural

DIA 23 DE ABRIL (DOMINGO), ÀS 19H, Auto da Cavalhada de São Jorge, 
no Espaço Cultural

Esporte e Lazer

Cultura

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CASA ARISTIDES 
Está concluída a primeira fase da obra de 
reestruturação e restauração da Escola Casa 
Aristides. Nos últimos meses, foram realizadas 
intervenções no imóvel para eliminar o risco 
de desabamento. Uma nova estrutura metálica 
foi erguida no primeiro piso (porão) para 
sustentação, e o antigo escoramento que estava 
precário e condenado foi retirado. 

Após a conclusão dessa etapa – com o imóvel 
estabilizado e sem risco de desabamento –, 
foram afixadas novas telhas impermeabilizadas 
e feitas substituições dos madeirames e dos 
pilares de madeira. 

Para a sequência da obra, estão programados 
reparos e acabamentos na alvenaria, incluindo 
uma revisão geral nas instalações hidráulicas, 
elétricas e de itens relacionados à segurança, 
além da pintura de paredes. É importante 
ressaltar que as intervenções no imóvel são 
realizadas com recursos disponibilizados pelo 
Ministério Público.

NOVA LIMA GANHA NÚCLEO DE ATIVIDADES LITERÁRIAS 

Neste mês de abril, Nova Lima receberá 
um local adequado para o estudo 
literário, que possibilita e incentiva a 
presença frequente da população para 
desfrutar de várias obras, inclusive de 
escritores da região. Trata-se do Núcleo 
de Atividades Literárias que ocupará, a 
partir de 20 de abril, uma sala no Centro 
Cultura de Nova Lima (Rua Tiradentes, 
nº 78 – Centro). O núcleo é aberto à 
população e já conta com dois “Clubes 
de Leitura” que se reúnem mensalmente 
(nas terças e quintas-feiras da primeira 
semana do mês, nos horários de 14h e 
19h30) para definir e estudar um livro.  

Para participar, entre em contato pelo 
telefone: 31 3541-4424

Projeto, que visa a incentivar a prática da leitura, será lançado no dia 20 de abril  

Ao longo do projeto, idealizado pela pedagoga e contadora de histórias, Else Dorotea Lopes, serão 
organizados concursos e recitais de poesias, rodas de conversas, palestras, divulgações de obras de 
escritores, exibição de filmes, encontros de poetas, lançamentos de livros e feiras do escritor.  

PREFEITURA ESCLARECE
O Reforço Estrutural e a Estabilização do Telhado da Escola Casa Aristides, no valor de 
R$ 471 mil, foram contratados, por meio de Processo Licitatório, na gestão anterior, em 
2016. As obras tiveram os recursos suspensos em uma ação do Governo de Minas, o 
que inviabilizou a finalização das intervenções no prazo. Agora a nova administração 
municipal retomou a obra para devolver esse importante patrimônio cultural à população.

Telhas cerâmicas antigas, que não estavam 
em conformidade com as características 
originais do imóvel tombado, 
foram trocadas

Substituição dos pilares em madeira que 
fazem a sustentação do telhado e troca 
por telhas cerâmicas impermeabilizadas 
em medidas especiais

Substituição dos pilares de sustentação
do piso do primeiro pavimento (antes de 
madeira) por estruturas metálicas que oferecem 
a sustentação adequada do imóvel

Fabiana Cristina Alves Machado, mãe de Thayssa 
Vitória, aluna da Escola Estadual Deniz Vale, 
participante dos Jogos Escolares. 

Esse incentivo à prática esportiva é muito 
positivo, pois ocupa o tempo dos estudantes e 
evita que eles fiquem na rua. Eu procuro ir a 
todos os jogos para incentivar minha filha e 
mostrar que estou torcendo pelo sucesso dela
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Trânsito
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos 
do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, 
com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na 
Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-
MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT, devolveu as Notificações de Autuação de Infrações de Trânsito 
por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, 
notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 15 
(quinze) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor 
defesa da autuação, junto  ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMST 
/ Nova Lima – MG, sito à Rua Antônio Jardim nº 455, bairro Centro – 
Nova Lima e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  nos  termos  
do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como segue:

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
DBE-0950                 554-11                 20/06/2016               127,69                 7429204  
GPG-9834                 552-50                24/11/2016               130,16                  7225776   
GPY-0770                 552-50                 06/11/2016               130,16                 7719555   
GSF-7739                  554-13                13/11/2016                195,23                 7180304   
GTJ-9025                  554-12                 29/11/2016               195,23                  7265634   
GUV-9538                538-00                 24/07/2016               85,13                    6970908   
GVX-9352                 538-00                19/11/2016                130,16                 7218849   
GYL-8978                 605-02                 02/11/2016               293,47                 7190558   
GZH-9370                555-00                 21/06/2016               85,13                    7429209   
GZP-8694                653-00                  19/11/2016               195,23                 7220741   
HCN-8422                573-80                 30/11/2016               293,47                 7223975   
HCZ-4356                555-00                 26/11/2016               130,16                  7207945   
HFM-7219                554-11                 22/06/2016               127,69                 6895320   
HFN-7970                 554-15                19/10/2016                127,69                 7713704   
HGO-9490                550-90                 14/09/2016               85,13                   7601227   
HGX-0880                554-15                 21/07/2016               127,69                 7493990   
HHJ-3133                 556-80                 21/11/2016                195,23                 7223594   
HHM-0959               541-00                 28/05/2016               85,13                    6865676   
HIB-2008                  545-22                 21/11/2016                195,23                 7198665   
HJR-2434                  554-13                 28/04/2016               127,69                 6849151  
HKB-5131                 705-62                 17/04/2016               85,13                   6852118   
HKJ-7204                  555-00                 25/11/2016               130,16                 7230792   
HLG-3367                 555-00                 21/11/2016               130,16                 7237253   
HLR-9566                 555-00                 25/11/2016               130,16                 7207447   
HMB-7986                556-80                11/08/2016                127,69                 6991172   
HMU-3269                545-21                11/06/2016                127,69                6893336   
HNI-3858                  554-12                25/11/2016               195,23                 7215336   
JNT-0349                  556-80                 10/11/2016               195,23                 7166356   
JQW-5819                 554-12                30/05/2016                127,69                 6846552   
JUW-4251                 556-80                12/08/2016                127,69                 7051341   
LRP-4604                  546-00                19/11/2016                130,16                 7220771   
NMJ-2220                 556-80                 19/11/2016                195,23                 7758300   
OMC-5086               554-12                 25/07/2016                127,69                 6947462   
OOW-7851               550-90                 26/11/2016               130,16                 7269790   
OPX-8084                 554-12                 22/11/2016               195,23                 7214218   
ORB-3781                 555-00                 26/11/2016               130,16                 7269728   
PVO-2972                 555-00                 21/11/2016               130,16                 7212412   
PVQ-9778                 554-12                 24/11/2016               195,23                 7215068   
PVU-3488                 554-12                 12/08/2016               127,69                 7000018   
PVU-3488                 554-12                 08/08/2016               127,69                 7000024   
PVU-3488                 554-16                10/08/2016                127,69                 7000078   
PWB-9759                554-12                 24/11/2016               195,23                 7203531   

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 23/01/2017 a 06/02/2017                                                 

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
GNA-9671                545-21                 20/07/2016               127,69                 7018578   
GSX-6753                 573-80                 19/12/2016               293,47                 7288969   
GTB-2322                 555-00                 09/12/2016               130,16                 7246893   
GTE-2852                 653-00                 05/12/2016               195,23                 7261158  
GTE-2852                 560-60                 04/12/2016               88,38                   7261153   
GUV-3700                554-14                 13/12/2016               195,23                 7831910   
GVT-9980                554-12                 12/11/2016                195,23                7754390   
GVW-6492               538-00                 30/11/2016               130,16                 7254091   
GXW-1678               566-50                 09/08/2016               85,13                   7017771   
GZA-9837                605-01                 09/01/2013                191,54                5064032   
GZF-5398                 552-50                 10/12/2016                130,16                7247955   
GZX-8387                556-80                 13/12/2016                195,23                 7294431   
HAS-9060                552-50                  26/11/2016               130,16                 7804562   
HAS-9060                546-00                  26/11/2016               130,16                 7804558   
HCQ-8866                554-13                 05/12/2016               195,23                 7225259   
HCW-4346               554-12                 24/10/2016               127,69                 7145252   
HDC-3302                554-11                 18/08/2016                127,69                7012529  
HFI-0810                   554-13                06/12/2016                195,23                 7823674   
HFI-6057                   545-21                 01/12/2016               195,23                 7285477  
HGZ-0019                545-22                 06/12/2016                195,23                 7232432   
HHI-1079                 545-26                  06/12/2016               195,23                 7232424   
HIH-9999                 554-11                  08/06/2016               127,69                 6889227   
HIP-5423                  548-70                 03/12/2016                195,23                 7277359   
HJA-7642                  546-00                 06/12/2016                130,16                7257372   
HJQ-2467                  545-21                24/06/2016                127,69                6944706  
HLN-0088                 548-70                03/12/2016                195,23                 7246420  
HMB-5753                554-12                12/12/2016                195,23                 7267031   
HMR-3353                548-70                26/11/2016                195,23                 7264199   
HMR-8877               550-90                  13/12/2016               130,16                 7294342  
HMZ-8087                556-80                01/12/2016                195,23                 7272500   
JGD-6360                  554-12                 24/11/2016               195,23                 7815487   
NXX-3870                548-70                 26/11/2016                195,23                 7804551   
OPD-3619                554-12                 24/11/2016                195,23                 7229112   
OPG-4164                554-12                 16/08/2016                127,69                7024955   
OPR-7070                 556-80                 13/12/2016               195,23                  7832173   
OQU-3340                554-14                 15/12/2016               195,23                 7832182   
OTE-2006                 554-12                 28/11/2016               195,23                7210987   
OWR-4706               554-12                 24/11/2016               195,23                 7231988   
OWZ-7007               554-12                 29/11/2016               195,23                 7279639   
PUM-1001                554-11                 01/12/2016               195,23                 7297754   
PUP-4342                 554-12                 28/11/2016               195,23                 7253907   
PUW-8218                552-50                 06/12/2016               130,16                 7247931   
PVG-2197                 556-80                 13/12/2016               195,23                 7294435   
PWA-1567                554-11                 20/12/2016               195,23                 7294666   
PWJ-1018                 557-60                 06/12/2016               130,16                 7247928   
PWR-9269                556-80                10/12/2016                195,23                 7236453   
PXY-1862                 573-80                 20/11/2016               293,47                 7243957 

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 07/02/2017 a 21/02/2017                                                 

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:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA PENALIDADE DE MULTA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI
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 
07/02/2017, 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 
13/02/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso Novo           Placa 
4895001201700014                      HOZ-0155 
4895001201700015                      OPS-7658 
4895001201700019                      PWH-5992 

INDEFERIMENTO

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 
20/02/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso Novo           Placa 
4895001201700020                      OPG-4164 

DEFERIMENTO

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, sujei-
tam-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.

Recurso Novo           Placa 
4895001201700016                      GXK-2550 
4895001201700017                      GZW-8913 

INDEFERIMENTO

Recurso Novo           Placa 
4895001201700023                      DWK-2327 
4895001201700022                      NYG-2481 
4895001201700021                      OLS-2654 

INDEFERIMENTO

Recurso Novo           Placa 
4895001201700018                      GWB-8185 

DEFERIMENTO

JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 619/16 – 
CONTRAN, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que as defesas das autuações abaixo especificadas, tiveram 
seus respectivos registros arquivados, como segue:

Nº Defesa     Placa           Nº Proces.

2489502016000412         PXI-0458                            7087511  
2489502016000453           HNH-3860                         7712567  
2489502016000458         HEO-7635                          7201459
2489502016000463           OQG-7228                         7150430  
2489502016000464           PUV-3100                          7401660  
2489502016000465           PUF-4075                           7220095  

Placa      Infração       Data         Hora      Proces.

GOS-7194             520-70                     06/01/2017               15:55                    7296928   
GSJ-8414               555-00                     12/01/2017               15:44                    7338631   
GTW-1778            538-00                     15/01/2017               21:30                   7304595   
HAB-8925             554-12                     17/01/2017               16:08                    7351981   
HAE-3158             555-00                     09/01/2017               10:29                    7295580   
HEM-8732            705-61                     20/01/2017               18:25                    7324004   
HIA-2894              554-12                     17/01/2017               15:57                    7327065   
HIO-7032              653-00                     08/01/2017               21:35                    7308254   
HJR-2935              686-61                     16/01/2017                15:45                   7351961   
HKO-7631            573-80                     22/01/2017                00:00                    7384760   
HKO-7631            653-00                     22/01/2017                00:00                    7384761   
HLA-5529             546-00                     26/01/2017               14:45                    7313807   
HMY-0669            554-12                     09/01/2017               15:24                    7284537   
HNF-7584             554-12                     17/01/2017               15:40                    7320066   
HNX-8747            606-81                     20/01/2017                16:00                   7351607   
MFC-5859             520-70                     24/01/2017               08:20                    7312038   
MTV-3110            555-00                     13/01/2017               16:17                    7880073   
OPN-5446             554-12                     28/12/2016               09:38                    7262273   
OPV-2071             545-26                     16/01/2017               20:41                    7358635   
OWY-7907           554-12                     09/01/2017                09:22                    7327933   
OXH-1909            554-12                     23/01/2017               10:54                     7311951   
OXK-7113             574-61                     21/12/2016               16:29                    7303775   
PYD-6956             554-17                     26/01/2017                10:06                    7315842   
PYD-6956             573-80                     26/01/2017                10:10                    7315871

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 24/01/2017 a 06/02/2017                                                                                      

JUAREZ MORAIS DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

Placa      Infração       Data         Hora      Proces.

GKK-2926             605-02                     19/01/2017               23:05                    7327350   
GSY-3767             552-50                     15/01/2017               16:37                     7376417   
GTV-2353             554-12                     28/01/2017               09:32                    7363595   
GUJ-1034              547-90                     26/01/2017               15:59                    7340495   
GVW-2211           552-50                     28/01/2017                10:15                    7384715   
HBB-8825             703-01                     21/01/2017               15:37                    7378309   
HBZ-1386             545-21                     24/01/2017               13:33                    7327384   
HCS-3280             555-00                     28/12/2016               15:21                    7849350   
HCS-4652             555-00                     28/12/2016               15:20                    7283644   
HDM-5873           552-50                     15/01/2017               16:37                    7370074   
HDQ-9784            545-26                     03/02/2017               23:12                   7359586   
HEH-7223             554-11                     28/01/2017               11:20                    7363558   
HGO-4726            573-80                     30/01/2017               16:47                   7321224   
HJB-3979              554-13                     27/01/2017                14:35                   7319374   
HLC-4111             653-00                     28/01/2017                18:20                   7384686   
HNQ-4633            554-11                     30/01/2017                08:55                   7363572   
HNQ-4633            554-12                     23/01/2017               10:59                    7356315   
KQW-1190            550-90                     19/01/2017               15:05                    7916472   
OIK-3236               538-00                    14/01/2017               15:50                     7289344   
OOV-0572             554-11                    09/02/2017               08:46                     7370896   
OOX-7237             554-11                    09/02/2017               08:43                    7398588   
OQN-0555            554-12                    30/01/2017                10:00                    7378081   
PUQ-7884             554-13                    23/01/2017               10:30                    7338685   
PWC-7597            704-81                     20/01/2017               15:53                    7376424

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 07/02/2017 a 21/02/2017                                           

Políticas Públicas

Ter voz na sociedade e receber mais investimentos do 
poder público são demandas da juventude que conta, em 
Nova Lima, com novos projetos do Governo Municipal, 
seja na oferta de cursos profissionalizantes, na promoção 
de ações esportivas ou na disponibilização de políticas 
públicas voltadas para os jovens.

Uma dessas ações é o projeto Voz da Juventude que 
realiza debates e discussões com jovens de idade 
entre 15 a 29 anos em escolas, instituições públicas, 
privadas, associações de bairro, ONGs e entidades do 
terceiro setor. O objetivo é buscar temas de interesse 
dos jovens e promover um espaço de discussão com 
acesso a diferentes pontos de vista sobre um mesmo 
assunto, proporcionando, também outras atividades 
para a juventude.

VOZ DA JUVENTUDE

Bárbara Reis, 17 anos, 
estudante do 3º ano médio 
da Escola Estadual Deniz Vale

Achei que o projeto é uma forma inteligente de chamar 
a atenção dos jovens pra assuntos que são frequentes 
na vida da maioria. Ao levar uma atração diferente, 
ele serve como um quebra gelo, deixando todos à 
vontade. Mesmo abordando assuntos tão polêmicos 
como a sexualidade, tudo foi tratado de uma forma 
natural e sem constrangimentos

PARTICIPE DA 1ª RODA DE CONVERSA DA DIVERSIDADE
Encontro aberto à população será realizado no sábado (08/04)

Debater os desafios e as conquistas para alcançar a igualdade sexual e de gênero 
é uma das propostas da 1ª Roda de Conversa da Diversidade, que será realizada 
no sábado (08/04), das 15h às 18h, na Avenida Antônio Serafim da Silveira, nº 
50, Bairro Matadouro.

Aberto a toda população, o encontro visa à discussão de pautas voltadas para 
a promoção de políticas públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros – LGBT. Além disso, serão discutidos avanços, 
protagonismo e contextualização da população LGBT na sociedade e no núcleo 
familiar. PARTICIPE!

PRETO VEZ E VOZ
Encontro de lideranças debate ações afirmativas para a promoção da igualdade racial

Buscar, por meio de políticas públicas, promover uma 
sociedade mais justa, igualitária e com garantia de 
direitos é um dos focos do Governo Municipal que 
realizou o projeto Preto: vez e voz com as lideranças do 
movimento negro na cidade. 

A primeira ação afirmativa foi realizada no sábado 
(25/03) e debateu temas como juventude negra, Conselho 
de Igualdade Racial, situação da mulher negra nova-
limense, religiões de matrizes africanas, visibilidade 
da cultura negra, dentre outros. Os encontros têm por 
objetivo aproximar, motivar e fortalecer o movimento 
negro de Nova Lima, além de buscar propostas que 
promovam a igualdade racial no município. 

RECEBA O VOZ DA JUVENTUDE!
Para participar, as instituições que tenham ações 
voltadas para a juventude podem solicitar as palestras 
gratuitamente pelos e-mails coordenadoriajuventudenl@
pnl.mg.gov.br e politicaspublicasnl@pnl.mg.gov.br ou 
pessoalmente na Assessoria de Políticas Públicas, localizada 
na Rua Antônio Serafim da Silveira, nº 50, Matadouro. 
Mais informações: (31) 3541-7414.

O projeto já foi realizado nas escolas João Felipe da Rocha, 
Santa Maria Imaculada, Deniz Vale, São Tomás de Aquino, 
Josefina Wanderley Azeredo, Instituto Santa Terezinha, 
Escola de Formação Gerencial e em encontros com a 
comunidade jovem. 
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Jeferson Francisco Silva, de 44 anos, 
morador do Bairro Cabeceiras, saiu cedo de 
casa no sábado (25/03), em busca de uma 
oportunidade de emprego. Com currículo 
em mãos e muito entusiasmo, Jeferson 
enfrentou o sol e a fila para poder se 
inscrever no Banco de Talentos da Prefeitura 
e de diversas empresas como AngloGold 
Ashanti, Via 040, Verdemar, Microcity, 
Prodomo, Retech e Accenture.

A iniciativa – uma parceria entre a 
Prefeitura, a Associação Comercial, o 
Senac Minas e a Fumec – tem por objetivo 
promover um intercâmbio entre as 
empresas interessadas em mão de obra 
especializada e os profissionais que buscam 
uma oportunidade no mercado. 

Nessa primeira edição do Rede de Carreiras, 
foram ofertadas mais de 60 vagas e cerca 
de 3.000 pessoas participaram da ação 
com a entrega de currículos e assistindo 
palestras. 

REDE DE CARREIRAS É SUCESSO
Mais de 3.000 pessoas compareceram à primeira edição do projeto que possibilita 
a busca ativa dos nova-limenses por vagas no mercado de trabalho

REDE DE CARREIRAS ITINERANTE
A Prefeitura realizará a captação de currículos 
e intermediação de mão de obra em diversos 
pontos da cidade. O projeto Rede de Carreiras 
Itinerante terá o propósito de facilitar o 
cadastro no Banco de Talentos da Prefeitura. 
Para se cadastrar para futuras vagas, basta 
comparecer à Rua Chalmers, nº 88 – Centro. 
Mais informações: 31 3541-3369 

Desenvolvimento, Trabalho e Renda

Débora Cristina Silva Rosário, 
analista de Recursos Humanos 
da AngloGold Ashanti

A parceria com a Prefeitura de Nova Lima é muito importante 
por nos possibilitar valorizar as comunidades e a mão de obra 
local. Mais que isso, ela tem sido uma grande parceria ao fazer 
a triagem desses candidatos e encaminhar para as empresas 
profissionais de acordo com o perfil desejado

Jefferson Francisco Silva foi ao Rede de Carreiras à procura de uma oportunidade de emprego 
nas áreas de vigilante e soldador. Segundo o morador do Bairro Cabeceiras, eventos como esses 
trazem a possibilidade de divulgar currículos e, quem sabe, conseguir uma vaga de emprego.

Silvia Maria Prisco, 
moradora do Bairro Cruzeiro

A gente sabe que o mercado está difícil e muitas pessoas 
estão desempregadas, principalmente por conta da crise. 
Ações como essas são uma possibilidade importante para 
que possamos conquistar uma vaga no mercado de trabalho, 
cada dia mais concorrido

Alan Lima, consultor de 
Negócios do Senac Minas

O Senac é um apoiador da Prefeitura porque sabemos 
que a instituição acredita em um futuro melhor para os 
cidadãos e para o país por meio da capacitação. Nesse 
processo de crise, a população precisa se preparar e estar 
ativa tendo em vista as vagas disponíveis e as que irão 
surgir quando acabar esse período de recessão

Mariana de Araújo Rodrigues Correa, 
20 anos, estudante de psicologia da Fumec 
e voluntária na captação de currículos.

Essa é uma experiência profissional gratificante tanto por me 
proporcionar a possibilidade de realizar um trabalho voluntário 
quanto por enriquecer o meu currículo

Tatiane Verônica Ribeiro, 
presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima

Antes víamos empresas com vagas disponíveis que não eram ocupadas e, por 
outro lado, uma grande demanda dos moradores por oportunidades de trabalho. 
O Rede de Carreiras conseguiu juntar essas duas necessidades e estamos felizes 
por promover esse elo entre as empresas e os moradores a procura de emprego
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