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ACIDADE

REFORMA ADMINISTRATIVA
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Prefeitura aguarda votação do projeto enviado há mais de 

um mês para a Câmara de Vereadores. Aprovação é única 

saída para o município vencer a crise e poder voltar a oferecer 

qualidade de vida para toda a população

> págs. 8 e 9



Nova Lima vive um dos piores 
momentos de sua história: prédios 
públicos e unidades de saúde 
sem estrutura, ruas sem limpeza 
suficiente, projetos parados e 
obras inacabadas. Essa situação 
que herdamos nos faz refletir 
muito sobre o quanto fizemos e 
ainda queremos fazer por nossa 
cidade. Não podemos deixar que 
o município, eleito diversas vezes 
como “A cidade para se viver”, 
esteja hoje entre os piores índices 
de cuidado e segurança que merece. 
A Reforma Administrativa é nossa 
proposta urgente para colocar 
a cidade de volta ao rumo. Não 
podemos mais esperar o tempo 
passar para promover mudanças 
que deveriam ter sido feitas há 
anos. A cada semana que perdemos 
sem a aprovação da Reforma, nosso 
município fica com  serviços e 
finanças cada vez mais escassos.

É urgente pensarmos no coletivo e 
entender que precisamos promover 
mudanças agora para não perdermos 
ainda mais na frente. Sabemos que 
toda perda não é fácil, mas não 
podemos continuar como estamos.  
Precisamos construir escolas, ampliar 
programas sociais, investir em nossas 
crianças, promover mais segurança e 
aumentar o acesso à saúde.  

Se quisermos uma Nova Lima 
diferente da que encontramos hoje, 
precisamos agir agora e fazer o que 
é necessário. Pensar no coletivo 
é ter a consciência de que a vida 
em sociedade nos cobra agir com 
responsabilidade. 
É importante que os nova-limenses 
entendam também que, mesmo com 
a Reforma Administrativa, teremos 
grandes desafios pela frente para 
que nossa cidade possa voltar 
ao equilíbrio. Não serão soluções 
imediatas, mas sim ações que vão 
refletir no futuro da cidade. 

É isso o que vamos fazer e, por isso, 
seguimos firmes e acreditamos que a 
Reforma Administrativa será votada 
o mais urgente possível. Nova Lima 
não pode mais esperar!
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PRECISAMOS PENSAR 
NO COLETIVO

Desenvolvimento Social

NOVA LIMA DISCUTE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL EM CONFERÊNCIA
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A VII Conferência Municipal de Assistência 
Social, realizada em Nova Lima, contou com a 
presença de moradores, profissionais da área 
e representantes de entidades. A palestra 
magna foi ministrada pela sub-secretária 
de Estado de Assistência Social e presidente 
do Conselho Estadual, Simone Aparecida 
Albuquerque.

Além dos debates e painéis, o público 
presente participou dos grupos temáticos, 
que discutiram a garantia dos direitos 
socioassistenciais, a gestão democrática, a 
articulação entre os serviços, os benefícios 
e a transferência de renda como garantias 
de direitos, dentre outros assuntos. Ao 
final, ocorreram a plenária para escolha 
das propostas do encontro e a eleição de 
delegados que vão representar Nova Lima na 
Conferência Regional.

Simone Aparecida Albuquerque
Sub-secretária de Estado de Assistência Social 
e presidente do Conselho Estadual

A participação dos profissionais da 
assistência social e da comunidade na 
conferência é muito importante. São essas 
pessoas que sabem o que é melhor para a 
política social do município

Desenvolvimento Social

“Garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas)” foi o tema do encontro

CRAS CRUZEIRO DE CASA NOVA
Novo imóvel dispõe de maior acessibilidade e espaço mais apropriado para o atendimento

Para oferecer condições mais 
adequadas, tanto aos técnicos 
quanto aos usuários, o Governo 
Municipal realizou a mudança do 
Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) do Cruzeiro, que 
passou a funcionar na Rua Dr. 
Eduardo Aymoré Jones, nº 320.

O Cras é uma unidade de Proteção 
Social Básica do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), que tem 
por objetivo prevenir a ocorrência 
de situações de vulnerabilidade 
e riscos sociais nos territórios, 
por meio do desenvolvimento de 

potencialidades, do fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários, além da ampliação 
do acesso aos direitos de cidadania.

A unidade oferece acompanhamento 
familiar, serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, oficinas 
com famílias, benefícios eventuais, 
palestras socioeducativas, além de 
realizar encaminhamentos.

Para ter acesso, o cidadão deve ir 
até o Cras, que está disponível para 
atendimento de segunda a sexta, 
das 8h às 17h.

Cras Cruzeiro está agora em novo endereço: 
Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, nº 320 – Telefone: (31) 3542-5684

OUTRAS UNIDADES:
Cras Noroeste: Rua Heston, nº 50, Jardim Canadá
Cras Nordeste: Rua Cardoso, nº 56, Honório Bicalho
Em breve, será entregue à comunidade o Cras Centro, garantindo a 
cobertura de todo o território de Nova Lima.

CONSELHO TUTELAR TAMBÉM TEM NOVO 
ENDEREÇO 
Desde o dia 6 de julho, o Conselho Tutelar de Nova Lima – Sede passou a 
funcionar em novo endereço: Avenida Rio Branco, nº 106, Centro. 
Telefones: (31) 3581-8504 / 8868-8041.

Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada nos dias 30 de junho e 1º de julho

ACREDITAMOS QUE A REFORMA 
ADMINISTRATIVA SERÁ VOTADA 

O MAIS URGENTE POSSÍVEL. 
NOVA LIMA NÃO PODE 

MAIS ESPERAR!

Uma parceria solidária e de sucesso.      
É dessa forma que pode ser definido o 
acordo entre o Governo Municipal e os 
organizadores da Experimente – feira 
de cervejas artesanais e gastronomia. 
Realizado na Praça Quatro Elementos, 
no Jardim Canadá, o evento reúne 
grande público no segundo sábado de 
cada mês.

Desde maio, tem sido solicitada a 
contribuição de 1 kg de alimento não 
perecível como controle de acesso ao 
evento. Com as recentes arrecadações, 
foram recolhidas 28 toneladas de 
alimentos que possibilitaram a doação 
de cerca de 850 cestas básicas e de 
1.200 litros de leite. A maior parte das 
doações é distribuída pelo Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras) 
– Noroeste às famílias em situação 
de vulnerabilidade social que vivem 
na região, principalmente nos bairros 
Jardim Canadá e Água Limpa.

O restante é doado para famílias de 
outras partes da cidade, assistidas pelos 
demais equipamentos e programas 
sociais do município.

DIVERSÃO GARANTE 28 TONELADAS DE ALIMENTOS 
Reconhecida como um dos principais eventos de cerveja  artesanal, Feira Experimente também se destaca pela solidariedade

Alimentos não perecíveis arrecadados na feira são repassados pela 
Prefeitura às famílias em situação de vulnerabilidade social
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Esportes

COM A BOLA TODA
Campeonato Nova-limense de Futsal começa com a promessa de grandes disputas ao longo do ano

A maior competição esportiva da 
cidade já começou. O Campeonato 
Nova-limense de Futsal 2017, 
que promete agitar a comunidade 
durante o ano, teve início no dia 
23 de junho, com as disputas das 
categorias adulto, que terá três 
divisões (ouro, prata e bronze); 
sub-20 e sub-17 (ouro e prata); 
e master.

As competições das categorias 
sub-15, sub-13, sub-11, sub-09, 
sub-08, sub-07, feminino adulto 
e feminino sub-15 estão previstas 
para começar a partir de 21 de 
agosto.

Nesta edição, o Campeonato 
Nova-limense reúne cerca de 
2.500 atletas de todo o município. 
No total, 88 equipes disputam 
aproximadamente 550 partidas.  
Os jogos são realizados nos 
ginásios do Villa Nova, Olaria e 
nas comunidades.

2.500 ATLETAS ENVOLVIDOS

550 JOGOS A SEREM DISPUTADOS

88 EQUIPES PARTICIPANTES

JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS
Escolas públicas e particulares da cidade 
voltam às quadras, de 10 a 15 de julho, 
em Arcos, na região Centro-Oeste do 
estado, para a disputa da Etapa Regional 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais 

(Jemg). Nova Lima será representada por 
sete instituições: Deniz Vale, João Felipe 
da Rocha, Liceu Santa Maria Imaculada, 
Santa Terezinha, Santo Agostinho, São 
Tomás de Aquino e Sebrae. O Jemg é 

dividido em dois módulos (para estudantes 
nascidos em 2003, 2004 e 2005 e 2000, 
2001 e 2002), tanto no masculino quanto 
no feminino, com disputas de basquete, 
futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Regional Nordeste

PARTICIPE DA FEIRA DE BICALHO NO DOMINGO (16/07)

Os turistas e nova-limenses têm encontro 
marcado no domingo (16/07), na Feira de 
Bicalho, realizada uma vez a cada mês, das 
10h às 16h, na Praça da Estação. 

No evento, os visitantes encontrarão 
produtos caseiros, doces, hortifrutigranjeiros, 
conservas e peças de artesanato - tudo isso 
feito por moradores da região. Além disso, a 
banda Simples Assim e o sertanejo, Douglas, 
se apresentam durante a festa. 

A realização da feira propicia valor 
social à comunidade local, incentiva o 
desenvolvimento do comércio da região, além 
de ser fonte de renda para os expositores e 
fomentar o turismo na região.

Evento contará com barracas de alimentação, apresentação musical e artesanato feito pelos feirantes da região nordeste

Com aproximadamente 12 mil habitantes, a região nordeste possui potencial 
turístico, principalmente Honório Bicalho, que é considerado um bairro tradicional, 
onde ocorrem vários eventos esportivos radicais, como o trekking e ciclismo. 

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 5

CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 
DO JARDIM CANADÁ 

O Centro de Atividades Comunitárias 
do Jardim Canadá, em parceria 
com instituições culturais da região 
noroeste, realiza oficinas gratuitas de 
capoeira, zumba, flauta doce, tricô, 
percussão, skate e poesia, além de 
danças de rua, contemporânea e afro. 
As oficinas são realizadas às terças, 
quintas, sextas e aos sábados e estão 
disponíveis para qualquer faixa etária. 
Para se inscrever, basta comparecer à 
Rua Groelândia, nº 619.

O Centro de Atividades Comunitárias 

do Jardim Canadá é um importante 
espaço para a promoção e difusão 
da cultura. Nos últimos meses, foram 
realizadas oficinas de produção de 
sabonetes e sais de banho, pintura 
em madeira, pintura em porcelana, 
origami, decoupagem e culinária.

O local oferece, ainda, aulas de 
informática para jovens aprendizes da 
região e oficinas de flauta, horticultura 
e criatividade para os alunos da Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha, como 
parte da Escola Tempo Integral.

LANÇAMENTO DE LIVRO
O primeiro livro da série “História 
Tricentenária do Alto Rio das Velhas” do 
escritor Walter Gonçalves Taveira será 
lançado no dia 12 de julho, a partir das 19 
horas, no Núcleo de Atividades Literárias 
(Rua Tiradentes, nº 78 – Centro). A obra 
apresenta as histórias das cidades que 
pertencem ao Alto do Rio das Velhas. 

AGENTES CULTURAIS
A Prefeitura disponibiliza um grupo de 
técnicos para assessorar os agentes 
culturais da cidade que queiram participar 
do “Prêmio Culturas Populares 2017”, do 
Ministério da Cultura. O edital contempla 
trabalhos voltados aos saberes e fazeres 
populares e às expressões culturais 
reconhecidas na comunidade onde vivem e 
atuam. As inscrições poderão ser feitas até 
o dia 28 de julho e o conteúdo do edital 
encontra-se no site www.cultura.gov.br. 
Informações: (31) 3541-9635.

FEIRA BOM LEVAR
Em todos os sábados acontecerá a Feira 
Bom Levar, das 8h às 14h, na Praça 
Bernardino de Lima com produtos caseiros 
e de artesanato (compotas, pães, doces, 
bijuterias, tapetes, arte em crochê e tricô 
e muito mais). No total, 20 expositores 
participam da feira que conta, ainda, com 
apresentações musicais. Prestigie!

NOVO ENDEREÇO
A sede da Regional Noroeste, no Jardim 
Canadá, está em novo endereço: Rua 
Kenon, nº 95. Além da redução de custos 
com aluguel – uma economia de 40% – o 
espaço físico é maior que o prédio antigo 
e está localizado próximo às unidades 
de saúde e educação. A nova sede conta 
com vários serviços relacionados às 
secretarias de Fazenda; Planejamento; 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e Renda; Desenvolvimento Social, Meio 
Ambiente e Obras. 

JOVENS E ADULTOS CONCLUEM ENSINO 
FUNDAMENTAL
A noite de quarta-feira (05/07) foi de 
muito orgulho e intensa comemoração 
para mais de 50 alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), seus familiares e 
amigos. O Governo Municipal realizou a 
solenidade de formatura do 2º segmento 
do ensino fundamental, que equivale ao 9º 
ano (antiga 8ª série). Voltada às pessoas 
que não tiveram acesso aos estudos na 
idade própria ou desejam retomá-los, a 
modalidade de ensino é oferecida nas 
escolas municipais Benvinda Pinto Rocha, 
no Bairro Jardim Canadá, e José Brasil 
Dias, no Vale da Esperança.

FORMATURA DA UTRAMIG
Será realizada, na próxima quinta-feira 
(13/07), às 19h30, no Teatro Municipal 
Manoel Franzen de Lima, a formatura 
de 143 alunos nos cursos técnicos de 
Segurança do Trabalho, Informática, 
Enfermagem e Eletrônica, oferecidos pela 
Fundação de Educação para o Trabalho 
de Minas Gerais – Utramig. As parceiras 
da Prefeitura e do Governo Federal com 
a instituição, considerada referência de 
qualidade na educação profissionalizante, 
possibilitaram, ao longo de 18 meses, a 
qualificação dos nova-limenses para o 
mercado de trabalho.

ACESSO À PREFEITURA

A fim de oferecer mais conforto, 
comodidade e segurança aos cidadãos 
e servidores públicos, a Administração 
Municipal realiza uma série de 
intervenções no andar térreo da 
Prefeitura. 

A recepção foi modificada para 
melhor acolher os visitantes e ainda 
receberá sinalização. Para auxiliar nas 

orientações, estagiários estarão no 
local identificados por coletes com a 
inscrição “Posso ajudar?”.

O acesso ao prédio ocorrerá por meio 
de cartão magnético, que libera a 
passagem pelas catracas eletrônicas 
que foram instaladas. Já os servidores 
terão acesso por meio do cadastro 
biométrico (digital).

NotasCultura

Moradores da região noroeste podem se inscrever em uma das 10 ações disponibilizadas

Administração

PARTICIPE DAS OFICINAS!
Rua Groelândia, nº 619, Bairro Jardim Canadá. Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, 
das 9h às 16h30. Mais informações: (31) 3541-8694
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Obras

A FILA ANDOU
Prefeitura zera fila de espera de abertura de rede de esgoto e otimiza trabalhos de manutenção

A Administração Municipal prioriza serviços que estavam 
parados para atender a população com mais rapidez. Exemplo 
disso são os serviços de ligações domiciliares de rede de esgoto 
ao sistema de esgotamento sanitário. Em setembro de 2016, 
havia 112 solicitações de moradores, com todos os trâmites em 
dia, não atendidas; muitas delas há meses na fila de espera. 

Atualmente, a Prefeitura zerou essa fila e reduziu o prazo de 
atendimento em três vezes. Antes, uma ligação domiciliar 
de rede de esgoto se estendia por 90 dias. Hoje, o prazo 
estimado é de 30 dias. 

Mais de 90 ligações 
de rede de esgoto 
foram feitas pela 

Prefeitura neste anoCOMO SOLICITAR O SERVIÇO?

02
01

04

03

06
09

05

07

08

Abrir processo administrativo 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura e fazer o pedido 
para Ligação de Ramal 
Domiciliar ao Sistema 
de Esgotamento Sanitário 
do Município

Aguardar a vistoria dos 
técnicos da Prefeitura 
(prazo de cinco dias 
úteis)

Depois de aprovada 
a ligação, o proprietário 
deve efetuar o 
pagamento da taxa

Após o pagamento, o processo 
retorna para Divisão de Água e 
Esgoto, que tem um prazo de 
aproximadamente 30 dias para 
a conclusão do serviço de ligação 
da rede domiciliar ao sistema de 
esgotamento da rua

A Prefeitura só realiza a 
ligação de rede de esgoto 
domiciliar se a instalação
 do ramal interno 
(de responsabilidade do 
morador) estiver concluída

Não utilize as instalações de 
sua casa antes da Prefeitura 
executar a ligação

A numeração do imóvel 
deverá estar correta e 
colocada em local visível. 
Não utilize numeração 
provisória como, por exemplo, 
numeração à tinta, cal ou 
piche, que pode ser apagada

Não jogue água 
da pia na rede de esgoto.
A água usada na pia da 
cozinha tem que passar 
pela caixa de gordura

É proibida a interligação 
de águas pluviais 
ou de drenagem nas 
instalações prediais do 
imóvel (ramal interno)

Em caso de alguma pendência no processo de ligação, deve-se entrar em contato com 
a Prefeitura pelo telefone: (31) 3541-4405

• A caixa de gordura deve ser verificada mensalmente e limpa sempre que necessário
• A gordura, os detritos alimentares e demais resíduos retirados devem ser acondicionados em sacos  
  plásticos para a destinação correta, não havendo necessidade de reposição da água da caixa de gordura

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA 

Ao construir um imóvel, é importante pensar de imediato na 
construção da rede de esgoto. Para requerer o serviço de ligação de 
rede de esgoto domiciliar, é preciso fazer os seguintes passos:

POPULAÇÃO DEVE CONSERVAR A CIDADE BEM CUIDADA
O descarte de resíduos de podas e capinas das residências é 
de responsabilidade de cada morador. É preciso, portanto, que 
a comunidade faça a parte dela, dando o destino correto para 
esses tipos de materiais. 
Os restos de podas como galhos, folhas, ou seja, o chamado 
lixo verde, não podem ser descartados nos passeios ou nas 
ruas, pois o serviço de coleta domiciliar do município não 
recolhe esses resíduos. 

O lixo domiciliar deve ser bem acondicionado, disposto no dia 
e horário da coleta e não pode ser depositado em caçambas ou 
similares. Os estulhos não podem ser descartados em passeios 
ou em vias públicas e é de responsabilidade do morador dar o 
destino correto, contratando o serviço particular de caçamba. 
Em caso de descumprimento, a Prefeitura faz valer o Código de 
Posturas do Município, Lei 849/77.

Material de construção

Os materiais de construção não podem ser deixados no passeio 
ou em vias públicas. Se não for cumprida a legislação, o 
material é apreendido e, para reavê-lo, é preciso abrir processo 
administrativo no Setor de Protocolo, apresentar nota fiscal do 
material e pagar taxa da diária e do transporte da apreensão.

Obras

LIMPEZA URBANA 
SEGUE NA CIDADE
O cronograma da limpeza urbana em 
Nova Lima continua com o serviço de 
capina nos bairros. A programação para 
este mês se estende aos bairros Jardim 
Serrano, Ipê, Ipê da Serra, Vila Operária, 
Vila Passos, Paulo Gaetani e Oswaldo 
Barbosa Pena.

Segurança
CIDADÃOS CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS
Programa Educação para o Trânsito atua nas escolas com o ensino de noções de cidadania, 
boa convivência e meio ambiente
O programa de Educação 
para o Trânsito traz temas 
transversais para alertar, 
ensinar e conscientizar os 
estudantes, de 5 a 11 anos, 
da rede pública municipal de 
ensino sobre questões que 
vão desde a relação pessoal, 
passando pela segurança 
até a proteção ambiental. 
As atividades iniciaram-se 
em maio e se estenderão 
até novembro. 

São tratadas questões 
como boa vivência entre os 
colegas e a segurança no 
trânsito, bem como formar 
cidadãos conscientes e 

responsáveis. A cada mês, 
a Guarda Civil Municipal e 
os bombeiros civis de Nova 
Lima tratam um tema por 
meio de palestras e teatro. 

Neste mês, os estudantes 
aprenderão como se portar 
de forma segura no trânsito. 
Nos meses seguintes, 
o programa abordará 
questões sobre bullying e 
cyberbullying, de forma a 
contribuir para melhorar 
o relacionamento entre as 
pessoas, com ênfase nas 
atitudes positivas e no 
respeito às diferenças. 

Iago Luiz Nascimento Pereira, 8 anos
Aluno do 3º ano, da E. M. Dona Antonieta 
Dias de Souza

Aprendi muito sobre segurança no trânsito. 
Não se pode fazer coisas erradas como, por exemplo, 
atravessar a rua correndo. Tem que ter atenção  
e nunca desobedecer os pais no trânsito

Escolas participantes: Benvinda Pinto Rocha, César Rodrigues, David 
Finlay, Dona Antonieta Dias de Souza, José Francisco da Silva, Cristiano 
Machado, Dulce Santos Jones e Rubem Costa Lima.

A comunidade pode colaborar! Não jogue restos de poda (lixo 
verde), lixo e entulho nas vias públicas. Ao identificar essa 
atitude, ligue para (31) 3541-4448 e (31) 3541-4410.
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Governo

REFORMA ADMINISTRATIVA
SAIBA POR QUE A APROVAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA 
É URGENTE PARA NOVA LIMA
Há mais de um mês, a Prefeitura enviou para 
a Câmara Municipal, o projeto de Reforma 
Administrativa com o objetivo de promover 
mudanças urgentes para que a cidade saia 
da crise e para que o Governo Municipal 

possa investir em ações que atendam toda 
a população nos mais diversos setores. A 
reforma apresentada foi elaborada após 
um minucioso estudo que trouxe diversas 
possibilidades de cenários e mudanças que 

poderiam ser feitas para que o governo 
equilibrasse as finanças. Dentre as propostas, 
a Prefeitura escolheu a que gera o menor 
impacto na vida do servidor. A Reforma é 
urgente. Nova Lima não pode mais esperar!

2013

43%

2014

67%

2015

71%

2016

62%

2017

*valor estimado
de acordo com
o cumprimento
dos benefícios
concedidos
por governos
anteriores.

Aumento de quase R$ 100 milhões em quatro anos.

69%

Concursados e contratados

Comissionados

Agentes políticos

Servidores concursados comissionados

3.815  

362 

19 

138

88,03%

8,35%

0,44%

3,18%

Quantidade

TOTAL:          4.334                100%

Representa
em no de profissionais

Servidores:
concursados*
 e contratados

*incluindo comissionados 

93%

Comissionados

R$ 18 milhões** R$ 1 milhão** R$ 250mil**

6% Agentes
políticos

1%

Um tema recorrente em Nova Lima é a Reforma Administrativa proposta pela Prefeitura com o intuito de preservar 
empregos, reduzir impactos econômicos e promover um futuro mais digno para a cidade. Dessa forma, é importante 

que cada cidadão pesquise, leia e entenda a Reforma Administrativa.

• Renegociação dos valores de quase todos os aluguéis 
• Devolução de 60 carros locados de cooperativas 
• Revisão na forma do transporte dos alunos da rede estadual 
• Revisão dos contratos dos fornecedores e maior controle no 
consumo de água, energia e telefones
• Alteração na forma de postagens de documentos nos Correios
• Redução no valor do contrato de manutenção de iluminação 
pública, sem reduzir o serviço
• Novo contrato de aluguel de novos veículos com menor custo
• Diminuição do valor gasto com transporte do lixo para área de 
transbordo
• Compra de medicamentos com maiores descontos

Estamos fazendo o dever de casaNova Lima: um histórico de aumento 
desproporcional do custo com os

servidores desde 2014

Nova Lima possui um custo de 69% comprometida com o pacote com pessoal.

Redução de 20 milhões/ano

Para cada R$ 10,00 arrecadados, R$ 6,90 são gastos com pessoal.

Custo com o pessoal

Confira as principais mudanças:

Respresentação na folha Impacto dos salários na folha de pagamento

ANUÊNIO E QUINQUÊNIO •  Atualmente, o servidor tem direito ao anuênio (1% ao 
ano) e ao quinquênio (10% a cada cinco anos) em relação ao salário.  Mantêm os 
anuênios e quinquênios já adquiridos e, a partir da aprovação da Reforma, o anuênio 
não será mais concedido e a porcentagem do  quinquênio será alterada para 5%.
REGRA DE TRANSIÇÃO: O servidor receberá o anuênio na proporção dos meses 
trabalhados antes da aprovação da reforma. Já para o quinquênio, o pagamento será 
calculado em proporção aos anos trabalhados de acordo com os períodos 
correspondentes à antiga e à nova lei.

COMPENSAÇÃO SALARIAL •  Há casos de 
servidores concursados que foram 
efetivados para cumprir uma carga horária 
específica no edital (4, 4h30, 6 ou 8 horas) e, 
com o tempo, tiveram redução da carga 
horária, mas sem redução salarial para a 
nova carga horária.
Ao perceber que algumas posições 
precisavam de equipes por um período 
maior, as administrações anteriores 
retornaram com esses servidores para a 
carga horária original do edital, o que 
causou diversas ações na justiça, 
concedendo compensação salarial pela 
extensão de jornada.
Pela proposta da Reforma Administrativa, 
os servidores voltarão a trabalhar de 
acordo com as horas especificadas no edital 
do concurso ou legislação específica 
existente.

VALE-REFEIÇÃO • O custo com alimentação não é uma obrigação 
legal imposta ao empregador e por isso, poderia ser retirado na 
íntegra. Geralmente é disponibilizado para quem trabalha 8 horas 
diárias.
HOJE É ASSIM:  É oferecido a todos os funcionários que trabalham 
4h, 4h30, 6h e 8h. São oferecidos tickets com valores superiores 
aos das refeições na região e aos praticados por empresas de 
grande porte da cidade.
FICARÁ ASSIM: Redução do valor dos tickets para a média das 
refeições na região. Será oferecido aos funcionários que 
trabalham 8h.

CORTE DE PESSOAL • Caso a Reforma não seja aprovada, o governo será 
obrigado a demitir até 1.400 servidores. Na lei, as demissões devem ser 
realizadas de forma decrescente, do mais novo para o mais antigo 
selecionado por concurso. Mas já existe jurisprudência que, para garantia 
dos serviços prestados à população, pode permitir que o corte seja de 
forma a não parar o serviço público. Dessa forma, não existe uma lista 
pré-definida. Se a Reforma não for aprovada, será analisado o quadro de 
funcionários para definição da melhor forma de realizar as demissões.

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE • 
Servidores que estão expostos a agentes 
nocivos à saúde ou contato permanente com 
inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, 
eletricidade de alta tensão.
A Reforma estipula nova base de cálculo. 
Antes, o benefício era calculado em cima do 
salário base do servidor. Com a Reforma, o 
cálculo será padronizado e realizado em 
cima do menor salário da Prefeitura, 
conforme praticado no mercado.

FGTS • Foi criado em 1966 para proteger o 
trabalhador demitido sem justa causa. 
O servidor público possui estabilidade, não 
podendo ser demitido sem justa causa. Por 
isso, a proposta da Reforma é retirar esse 
benefício, pois o servidor possui estabilidade 
no trabalho e assim, não é o público desse 
fundo. O servidor não perde os valores 
depositados até hoje.

TRÊS DIAS DE FOLGA • Esse benefício é dado ao servidor que não 
tiver nenhuma ausência sem justificativa durante o ano trabalhado, 
mas por falta de controle efetivo* dessas faltas, praticamente todos 
os servidores conseguem esse benefício. Isso gera um custo alto para 
a Prefeitura com pagamento de horas extras e substituição de 
profissionais. Por isso, a proposta é suspender esse benefício.

4.334 X 3 dias = 13.002 dias não trabalhados
= R$ 2,3 milhões de custoFuncionários 

*Gestores abonavam faltas dos funcionários com e sem justa causa.

*Aqueles que ganharam na justiça  o direito à compensação 
e a decisão  já foi transitada em julgado  não perderão.Adriano Faria, morador do Centro 

Vânia Tavares
Moradora do Bairro Vila 
São Luis

André Luís Gouvea Pinto
Presidente da Fundação Hospitalar Nossa 
Senhora de Lourdes

Como cidadão nova-limense penso que diante 
da atual situação do município é necessário sim 
que algo seja feito.  Nova Lima foi sucateada 
por maus gestores que não fizeram as contas de 
entradas e saídas.  Hoje em nossa cidade temos 
uma folha de pagamento exorbitante onde o 
gasto com pessoal está além limite. Para que 
nós, população, não sejamos prejudicados com 
falta de medicamentos, fechamento das escolas 
em tempo integral, entre  outros, é necessário,  
sim, que a reforma seja aprovada com urgência 
para que Nova Lima continue a crescer com 
responsabilidade e pés  no chão.  Faço parte 
dos 90 mil habitantes que são a maioria nessa 
cidade e que querem o melhor para todos!

Acredito muito na Reforma 
Administrativa. Esse sem dúvida 
é o melhor caminho. Infelizmente 
não se faz omelete sem quebrar os 
ovos. Temos que pensar na nossa 
cidade como um todo, não resolve 
poucos serem beneficiados enquanto 
a maioria da população sofre. O 
prefeito e os demais governantes 
devem fazer o melhor por todos os 
nova-limenses.

A verba que a Prefeitura repassa ao Hospital 
Nossa Senhora de Lourdes é insuficiente para 
que o mesmo disponibilize todos os serviços 
necessários à manutenção da saúde da população. 
Cerca de 90% das pessoas que precisam 
de atendimento de emergência procuram o 
hospital e não a UPA da cidade. Para que o 
hospital possa oferecer um serviço de saúde de 
qualidade, a Prefeitura precisa aumentar o valor 
do repasse, caso contrário, seremos obrigados 
a reduzir os serviços de atendimento. A 
Reforma Administrativa, portanto, é de extrema 
importância para garantir o repasse suficiente 
para o funcionamento dos serviços de saúde
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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 20ª Sessão Ordinária, realizada em 
22/05/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700073                      PXC-3785 

DEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700076                      HKT-1379 
4895001201700078                      HFM-7372 
4895001201700079                      OPJ-9482 

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 21ª Sessão Ordinária, realizada em 
29/05/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Recurso           Placa 
4895001201700081                       HCG-3284 
4895001201700083                       OWV-8744 
4895001201700084                       NYC-7813 

INDEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700080                       HCQ-1070 

DEFERIMENTO

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 22ª Sessão Ordinária, realizada em 
05/06/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700085                       HMW-2932 
4895001201700086                       PWC-8965 
4895001201700087                       GXS-9443 
4895001201700088                       OQT-0210 

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 23ª Sessão Ordinária, realizada em 
12/06/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Recurso           Placa 
4895001201700089                       HHI-7849 
4895001201700096                       HFM-7656 
4895001201700099                       NXZ-7561 

INDEFERIMENTO

Recurso           Placa 
4895001201700098                       HCQ7886 

DEFERIMENTO

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

SECRETÁRIA: Regina Célia Martins 
Gonçalves 
VISTO: Milton Modesto Pinto
Presidente da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações - Nova Lima.

TrânsitoJUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

Edital

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do 
Município de Nova Lima – MG, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com 
fulcro artigo 269, inc. X e parágrafo 4º e demais disposições do Código de 
Trânsito Brasileiro, bem como nos artigos 13, 96, 97 e 98 da Lei (Municipal) nº 
849/77 (Cód. de Postura), torna público, para conhecimento dos interessados, 
que será disponibilizado para DOAÇÃO, animal capturado em estado de 
abandono em logradouro público, e não reclamado e/ou retirado no tempo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data da Notificação de Captura nº 
000.013, datada de 13/03/2017.

I – DESCRIÇÃO DO ANIMAL
JUMENTA PELAGEM RUANA, MARCA BORRADA MÂE, MARCA 25 MPE.

II –LOCAL E DATA DA CAPTURA DO ANIMAL
ANIMAL CAPTURADO NA RODÓVIA MG-30, BAIRRO NOVA SUIÇA, NESTA 
CIDADE DE NOVA LIMA, NA DATA DE 15/03/2017.

III - DA VISITAÇÃO - LOCAL, DATA E HORÁRIO
O animal a ser doado está disponível para visitação nos dias de SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, no horário de 9h às 16h, no seguinte local: Rua Estrada Real, 
s/nº, bairro Vilela, cidade de Rio Acima – MG.

IV – DA PARTICIPAÇÃO
Poderão candidatar-se a DONATÁRIO, pessoas físicas que, comprovarem 
possuir condições financeiras suficientes para suportar os encargos inerentes 
aos cuidados necessários de sobrevivência e de saúde do animal e, também, 
comprovarem que dispõe de local adequado e apropriado para guarda do 
animal.

Os interessados deverão, ainda, firmar declaração de conhecimento e 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital, indicando o endereço onde 
o animal ficará que, a qualquer tempo, possa ser verificado e acompanhado 
as condições do local e, em caso de falecimento, a Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Transporte Público deverá ser imediatamente comunicada.

V – DA RETIRADA DO ANIMAL
A retirada do animal será feita pelo DONATÁRIO no local indicado no item 
II deste Edital, poderá ser feita até o dia 20 (vinte) de agosto de 2017, 
no horário de 9h às 16h, mediante a apresentação de autorização formal 
da Divisão de Serviços de Trânsito e Transportes, situada na Rua Antônio 
Jardim, nº 455, bairro Centro – Nova Lima – MG e após satisfeitas as demais 
formalidades, inclusive comprovação de pagamento das multas e encargos, 
quando for o caso. As despesas relativas a retirada e transporte do animal 
correrão por do conta exclusiva do DONATÁRIO.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do 
Município de Nova Lima – MG, poderá, até a data de retirada do animal, a seu 
exclusivo arbítrio, cancelar o presente procedimento de doação, caso ocorra 
motivo e/ou causa superveniente que justifique essa necessidade.

Nova Lima, 26 de junho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EDITAL DE DOAÇÃO DE ANIMAL CAPTURADO 
EM ESTADO DE ABANDONO EM LOGRADOURO PÚBLICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 149/03 – 
CONTRAN, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que as defesas da autuação abaixo especificadas, tiveram seus 
respectivos registros arquivados.

Nº Defesa     Placa           Nº Proces.

2489502017000023         GRV-2613                             7279730
2489502017000021         HAB-9564                            7262896
2489502017000018         HIQ-5936                             7235639
2489502017000031         OQK-1942                           7281331

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      Proces.

GPY-1070                653-00                01/05/2017                  12:40                8148577   
HCM-7945               545-22               17/04/2017                  13:48                 7555092   
HCR-8896                555-00                19/04/2017                  09:00                7486995  
HCS-5633                554-11                19/04/2017                  17:43                7540600   
HCV-5162               556-80                 26/04/2017                 11:54                 7527554   
HDQ-8888               555-00                23/04/2017                  00:02                7516133   
HDT-8075               555-00                02/05/2017                   09:40               7599981   
HES-5804                548-70                28/04/2017                  10:34                7532284   
HHQ-9753              556-80                11/02/2016                  16:03                6698376   
HHT-1175               554-11                22/04/2017                 10:55                 7555160   
HHY-4723               555-00                02/05/2017                 14:43                 7585277   
HKC-9312                556-80                26/04/2017                 11:54                 7527449   
HKT-5584                556-80                26/04/2017                 11:54                 7532226   
HMO-6936              552-50                29/04/2017                  14:20                7515908   
HMY-6203              555-00                 25/04/2017                 15:15                 7547405   
KHO-1456               555-00                 23/04/2017                 00:10                7504362   
LOM-5442               556-80                 03/05/2017                 19:24                7565172   
NXY-1807               555-00                 02/05/2017                  16:10                7583286   
NYE-9937                554-12                02/05/2017                  14:51               7580000   
ODO-6055               557-60                11/04/2017                 10:01                7555000   
ODO-6055               554-14                27/04/2017                 09:45                 7565303   
OLY-8678                 554-11                19/04/2017                  17:43                7506419   
OOV-0572               555-00                02/05/2017                 10:20                 7539034  
OPL-8486                556-80                26/04/2017                  11:54                 7504523   
OPU-5682               555-00                02/05/2017                  09:34                 7549291   
OQK-4063               555-00                23/04/2017                  00:03                7550479   
OQQ-6926               556-80               02/05/2017                  10:51                 7526319   
OWJ-6084                555-00                19/04/2017                 09:11                 7514501   
OWS-0117               545-21                25/04/2017                 16:10                 7557560   
PUU-7769                555-00                25/04/2017                 15:25                7501616   
PVI-2909                  520-70                27/04/2017                 11:30                 7501652   
PVO-0354                555-00                02/05/2017                 10:39                 7557136   
PXL-6133                 548-70               16/04/2017                  02:48                 7532666   
PYS-8846                 548-70                24/04/2017                 13:58                 7504365

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 09/05/2017 a 23/05/2017                                                                                      

Placa      Infração       Data         Hora      Proces.
GPO-3500               555-00                 09/05/2017                 08:51                 8176312   
GRH-8782               556-80                 12/05/2017                 10:50                 7577404   
GSV-5576                565-70                12/05/2017                  07:00                 7549092   
GTW-5910              550-90                19/05/2017                  20:10                8184805   
GWI-9699                565-70                12/05/2017                  06:50                7550082   
GXO-7766               736-62               12/05/2017                   11:32                 7555843   
GYL-4761                556-80               12/05/2017                   10:41                7626064   
GYP-2175                556-80               10/05/2017                   15:37                7612965   
GZB-2311                555-00               12/05/2017                  10:30                 7626072   
GZH-7024               518-52                10/04/2017                  15:35                7525023   
GZH-7024               686-61                10/04/2017                  15:35                7525022   
HAZ-3779                556-80                04/05/2017                  14:02               7549758   
HAZ-3779               556-80                17/05/2017                  13:42                 7550157   
HBH-3188               555-00                19/05/2017                  10:20                7571410   
HBQ-6799               555-00                19/05/2017                  10:25                 7560494   
HCS-0749                555-00               10/05/2017                  10:41                 7553146   
HCS-0749                555-00                09/05/2017                  09:05                7552670   
HDD-0685               555-00                09/05/2017                  09:30                7612658   
HDM-1878              555-00                06/05/2017                  17:46                7561072   
HEH-7226               685-80                11/04/2017                   17:20               7494504   
HGH-4195               762-51               12/05/2017                  15:47                 7616956   
HGK-3002               545-26                12/05/2017                 11:30                  7578243   
HGP-6680               555-00                09/05/2017                  09:02                 8176316  
HGR-1946               545-21                 02/05/2017                 16:19                7529428   
HHJ-3133                550-90                10/05/2017                  14:21                 7598165   
HIA-0386                 555-00                09/05/2017                  09:08                7551499   
HID-4468                 554-14                20/05/2017                  10:24                7571445   
HIP-8396                  556-80                11/05/2017                  15:50                7553738  
HIQ-4343                 556-80                10/05/2017                  15:19                7598036   
HJB-5036                  555-00               10/05/2017                   14:38                7551925   
HJB-5747                 556-80                02/05/2017                   11:10                7583148   
HJB-5747                 554-11                11/05/2017                   17:37                7602851   
HJB-7819                 556-80                16/05/2017                   10:12                7569451  
HJD-1121                 555-00               12/05/2017                   16:18                7623152   
HJE-8136                  554-14               04/05/2017                  11:35                 7538947  
HJU-5902                 555-00               10/05/2017                   10:41                7574397   
HLX-7205                556-80               10/05/2017                   15:32                7612946   
HLX-7205                556-80                12/05/2017                 10:34                 7620048   
HMA-0071               545-22                12/05/2017                 17:35                 7622893
HMP-8906                555-00               09/05/2017                09:14                 7551501  
HMU-3376               550-90                16/05/2017                11:32                 7558979   
HMV-1112               555-00                02/05/2017                14:42                 7561818   
HMY-4184               554-14                10/05/2017                10:13                 7579045   
HMZ-1427               555-00                06/05/2017                 17:30                7602760   
HNA-4889                555-00               19/05/2017                 09:35                 7560103   
HNE-5250                555-00                02/05/2017                 14:49                8154341   
HNE-5250                555-00                09/05/2017                 09:18                8176325   
HNU-8084                545-22               18/05/2017                 11:27                7586743
HTN-0231                541-00                04/05/2017                 22:33                7616014

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 24/05/2017 a 06/06/2017                                                                                      

HVB-4427                 545-21               07/05/2017                 20:16                 7596322  
JMJ-5818                    556-80               12/05/2017                10:39                 7570950   
JXZ-4508                   555-00               19/05/2017                 20:15                7571419   
KZP-3055                  763-32               10/05/2017                 11:44                7612824   
LPK-4586                  554-14                08/05/2017                14:02                7542462   
MDU-1296                556-80                02/05/2017                09:37                 7531779   
NXZ-5732                 554-14               15/05/2017                08:50                 7581591   
NYC-2200                 555-00                04/05/2017                10:50                 8166287   
OLU-7460                 554-14               02/05/2017                 10:55                 8151671   
OLV-2547                  556-80               10/05/2017                 14:37                7605568   
OLX-9524                 545-22                12/05/2017                 09:29                7582900   
OLZ-2573                 546-00                19/05/2017                 17:53                7606043   
OPK-5665                 555-00                06/05/2017                23:20                 7610040   
OPK-5665                 558-40                06/05/2017                23:21                 7610031   
OPU-5682                 556-80               12/05/2017                09:23                 7578268   
OQC-7243                556-80                17/05/2017                13:40                 7595603  
OQD-2685                554-12                09/05/2017                09:55                 7612631   
OQE-5483                 556-80               12/05/2017                10:01                 7602136  
OQP-6062                556-80                12/05/2017                10:50                 7577393
OQQ-6926                556-80               16/05/2017                 10:59                7549135   
OQU-1362                573-80                09/05/2017                16:40                7565178   
OWH-2502               555-00               11/05/2017                 15:25                7576274   
OWJ-6084                 556-80                02/05/2017                10:06                7554100   
OWT-3159               555-00                09/05/2017                 09:06                7552672   
OWV-8499               573-80                11/05/2017                 13:06                7559987   
OWZ-5507               555-00                02/05/2017                 10:42                7592320
OWZ-6714               554-11                11/05/2017                 17:50                7594873
OXC-6130                 545-22               10/05/2017                 14:26                8176696   
PEM-1967                 556-80                13/05/2017                20:11                7612595   
PUB-4297                 555-00                07/05/2017                 00:30                7602833   
PUU-7769                 555-00                11/05/2017                15:31                 7554897   
PUU-7769                 555-00                08/05/2017                15:18                 7543485
PVI-8093                   555-00               11/05/2017                 15:30                 7600092   
PVJ-0550                   736-62               12/05/2017                 11:56                 8181046   
PWF-0672                554-12                 09/05/2017                10:12                7574067   
PWH-2281               545-21                 13/05/2017                15:15                7626126   
PWQ-5408               554-13                13/05/2017                20:21                 7571015   
PXG-6536                 545-21                13/05/2017                20:25                 7558907   
PXJ-1988                  548-70                 04/05/2017                22:33                 7560853   
PXO-1169                555-00                09/05/2017                 09:12                 7552676   
PXO-1169                 555-00               12/05/2017                 16:21                 7557087   
PXY-4741                 556-80               12/05/2017                10:40                 7622070  
PXY-4741                 556-80               10/05/2017                 15:38                 7619099   
PYM-9356                555-00                10/05/2017                14:59                 7551721   
PZC-7123                 545-22                12/05/2017                12:11                 7602184   
PZI-8196                   554-14                20/05/2017                09:31                 7559303 

Trânsito

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 ao lado:

Placa      Infração       Data         Hora      Proces.

EVV-0295                  555-00               12/05/2017                 16:25                 7617056   
GSZ-5935                  554-12                29/05/2017                16:58                 7653566   
GYG-0138                 605-02                19/05/2017                 07:55                7582509   
GYM-0106                554-11                22/05/2017                 14:31                7571047   
HCJ-5815                  554-13                23/05/2017                 13:16                7641640   
HFX-6490                 554-12                23/05/2017                 10:20                8207905   
HGD-0505                556-80                22/05/2017                 17:40                7638640   
HGP-6680                 555-00                31/05/2017                11:35                 8221696   
HHK-7260                555-00                22/05/2017                 10:59                 8207644   
HKP-8714                 555-00                22/05/2017                 10:04                7607016   
HKT-6875                 555-00                27/05/2017                20:13                 7650938   
HMO-6936               545-21                 24/05/2017                11:51                7580227   
HNI-3858                  556-80                22/05/2017                 17:35                7589025   
HNW-2963               653-00                24/05/2017                 19:48                7619691   
HOG-6872                545-26                29/05/2017                20:12                 7615136   
HOI-2154                  554-12                29/05/2017                17:00                 7619366   
HWK-2903                545-26                24/05/2017                20:45                7626934   
MSZ-2872                 555-00                27/05/2017                 20:15                7612424   
NQR-8810                 556-80               23/05/2017                 09:08                 8207801   
NYC-6939                  573-80               19/05/2017                 11:30                7560520   
OLV-3009                  555-00                31/05/2017                 11:40                7593632   
OLV-4250                  550-90                29/05/2017                 19:45                8221516   
OOW-7809                554-12               23/05/2017                 10:10                7580921   
OPQ-2623                 555-00               12/05/2017                 10:16                 7602146   
OPS-3456                  554-11              18/05/2017                 15:40                 7572857   
OPT-3160                 546-00               18/05/2017                 21:05                 8197252   
OQN-1706                555-00                23/05/2017                 09:05                7580028   
OWJ-6084                 555-00                24/05/2017                 17:04                7607471   
OXK-4903                 555-00                04/05/2017                 10:50                7588965   
PUP-3067                  554-11                22/05/2017                 14:42                7624726   
PUT-9058                  525-83               13/05/2017                 12:05                7579767   
PUT-9058                 581-91                13/05/2017                 12:02                7579769   
PUY-4069                 555-00                26/05/2017                 23:10                7590187   
PVJ-7084                   554-12                31/05/2017                 09:29                7619541   
PVO-5804                 545-26                24/05/2017                 11:15                7607419   
PWF-2381                 545-21                24/05/2017                10:49                7647536   
PWY-2939                545-26                 22/05/2017                15:27                7580912   
PXE-0174                  555-00                31/05/2017                 11:30                7619617   

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                              
Período de devolução: 07/06/2017 a 20/06/2017                                                                                      

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
FTW-2685                653-00                 20/02/2017                195,23               7450704   
GKK-2926                 605-02                 19/01/2017                293,47               7327350   
GSO-9752                 546-00                 24/03/2017                130,16               7473582   
GUL-1257                 555-00                 21/03/2017                130,16               7491289   
GVC-6275                 599-10                 27/03/2017                293,47               7519087   
GZY-8695                 572-00                 22/03/2017                195,23               7499143   
HAV-3376                 555-00                 16/02/2017                130,16               7392137   
HCS-3280                 555-00                 28/12/2016                130,16               7849350   
HEQ-5506                 554-11                15/02/2017                 195,23               7392070   
HEQ-5506                 554-11                15/02/2017                 195,23               7392087   
HER-5564                 556-80                 02/02/2017                195,23               7359544   
HEW-6399                554-12                 24/11/2016                195,23               7203520   
HHS-4792                 554-12                 30/11/2016                195,23               7253944   
HIM-9371                 550-90                  02/03/2017                130,16               7454203   
HKP-7837                 555-00                 16/02/2017                130,16               7442368  
HKR-0865                 550-90                 17/02/2017                130,16               7447202   
HME-1036                554-11                 22/03/2017                195,23                7439494   
HMW-2389              546-00                 23/02/2017                130,16                7388261   
HNI-9923                  546-00                 20/03/2017                130,16               7481914   
HOA-9188                554-12                 21/03/2017                195,23               7450309   
HOD-0689                555-00                 25/11/2016                130,16               7204067   
LRY-2295                  545-26                 17/02/2017                195,23               7447219   
OLX-3504                 556-80                 09/02/2017                195,23               7416252   
OWH-4833               555-00                 21/03/2017                130,16               7483849   
PJN-9373                   550-90                 09/02/2017                130,16               7409552   
PUA-8399                  703-01                16/02/2017                 293,47               7391467   
PUC-1869                  555-00                 21/03/2017               130,16                7439044   
PUW-9286                555-00                 24/02/2017                130,16               7392194   
PVC-1398                  548-70                 21/11/2016               195,23                7230370   
PWB-0248                554-11                 23/02/2017                195,23                7402473   
PXD-4677                 592-42                 17/03/2017                1.467,35            7489231   
PXJ-1935                   548-70                 17/02/2017                195,23               7444017   
PYQ-2234                 556-80                 08/02/2017                195,23                7377852  

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 24/05/2017 a 06/06/2017                                                 

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
GZY-8177                 704-81                30/03/2017               293,47                 7529570   
HCO-0048                555-00                04/04/2017               130,16                  7485680  
HHG-3786                595-93                29/03/2017               1.467,35              7476958   
HIO-1947                  554-12                10/03/2017               195,23                 7476599  
HJR-1383                  762-51                11/04/2017                293,47                 7524670   
HKE-8100                 545-21                08/04/2017                195,23                 8095841   
HLN-8575                554-12                 03/04/2017                195,23                 7534140   
HOD-4372               554-11                 07/04/2017                195,23                 7499962   
HOJ-0827                 556-80                 10/04/2017               195,23                 7531874   
OLS-2654                 556-80                 12/04/2017               195,23                 7506705   
OPI-0599                  554-12                 03/04/2017               195,23                 7474390   
OPY-3728                 554-12                08/04/2017               195,23                  7490700   
OVV-7909                 545-21                07/04/2017               195,23                 7474462   
OWH-0230               543-60                 30/03/2017              130,16                  8082801   
PSF-1844                  555-00                 10/03/2017               130,16                 7451731   
PUR-0058                 556-80                 06/04/2017               195,23                 7487990  
PXG-3335                 555-00                 04/04/2017               130,16                 7534189   

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 09/06/2017 a 19/06/2017                                                 

Placa      Infração       Data         Valor      Proces.
GSY-3767                  552-50                15/01/2017               130,16                 7376417   
GTV-2353                 554-12                28/01/2017               195,23                  7363595   
GTW-1778                538-00                15/01/2017               130,16                 7304595   

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 10/05/2017 a 22/05/2017                                                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

GUD-0312                605-01                01/12/2016                293,47                 7232768   
GUJ-1034                  547-90                26/01/2017               130,16                 7340495   
GVN-3003                554-12                 22/02/2017               195,23                 7448957   
GVR-5668                555-00                 24/02/2017               130,16                  7402488   
GZF-9109                 653-00                 04/03/2017               195,23                 7422078   
HAB-7759                548-70                 15/02/2017               195,23                 7384872   
HBB-8825                 703-01                21/01/2017                293,47                 7378309   
HBZ-1386                 545-21                24/01/2017               195,23                  7327384   
HCS-4652                 555-00                28/12/2016               130,16                  7283644   
HDQ-9784                545-26                03/02/2017               195,23                  7359586   
HEJ-5152                   554-11                15/02/2017               195,23                 7414633  
HGO-4726                573-80                30/01/2017               293,47                  7321224   
HHX-5549                555-00                16/02/2017                130,16                 7391476   
HIA-2894                  554-12                17/01/2017                195,23                 7327065   
HJB-2285                  555-00                 03/03/2017               130,16                 7473149   
HJR-1524                  554-11                11/03/2017                195,23                 7451050   
HJR-2935                  686-61                 16/01/2017               130,16                 7351961   
HKI-3123                  545-21                 17/02/2017               195,23                 7435441   
HKN-7317                555-00                 11/03/2017               130,16                 7479852   
HKR-7856                 555-00                03/03/2017               130,16                  7414064   
HKR-9976                 555-00                03/03/2017                130,16                 7414028   
HLA-5529                 546-00                26/01/2017                130,16                 7313807   
HLC-2063                 555-00                03/03/2017                130,16                 7457958   
HMU-3760               545-21                 10/03/2017               195,23                 8038227   
HMY-2035                554-13                18/02/2017               195,23                  7450702   
HNF-7584                 554-12                17/01/2017               195,23                  7320066   
HNQ-4633                554-11                30/01/2017               195,23                  7363572   
HNQ-4633                554-12                23/01/2017               195,23                  7356315   
HOJ-5798                  555-00                11/03/2017               130,16                  7439140   
KQW-1190               550-90                 19/01/2017               130,16                  7916472   
KVZ-3778                 554-17                17/12/2016               195,23                  7255567   
MFC-5859                 520-70                24/01/2017               88,38                    7312038   
OIK-3236                  538-00                14/01/2017               130,16                  7289344   
OPL-3927                 762-51                12/03/2017               293,47                  7479857   
OPN-5446                554-12                28/12/2016               195,23                  7262273   
OPV-4820                 545-26                06/03/2017               195,23                 8011716   
OQC-5023                555-00                 08/03/2017               130,16                 7458324   
OQJ-1897                  555-00                24/02/2017               130,16                 7442458   
OQS-7995                 555-00                16/02/2017               130,16                 7450657   
OWO-6569               555-00                24/02/2017                130,16                 7391528   
OXH-1909                554-12                23/01/2017                195,23                 7311951   
OXK-7113                 574-61                21/12/2016               130,16                  7303775   
PVU-8045                 545-22                22/01/2016                127,69                 6694374   
PVX-7926                  554-13                20/02/2017               195,23                 7392158   
PXT-4226                 554-13                10/03/2017                195,23                 7425094 
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Saúde

PREFEITURA COMEÇA A REDUZIR FILA 
DE MAIS DE 300 PACIENTES
Novo equipamento possibilita atendimento de pessoas que aguardavam até quatro anos por exame

Saúde

A fim de cumprir o compromisso de 
melhorar os serviços de saúde em Nova 
Lima, a Prefeitura segue trabalhando 
para equipar o Centro de Especialidades 
(Policlínica Municipal) e acabar com a fila 
de espera por diversos procedimentos. 

A Administração Municipal adquiriu, 
com recursos repassados pelo Governo 
Estadual, o fibronasolaringoscópio, 
que permite a realização de exames 
tanto em crianças quanto em adultos. 
O equipamento permite diagnosticar 
o câncer de laringe e  faringe, além de 
auxiliar na avaliação de professores com 
problemas nas cordas vocais.

Trata-se de um procedimento indolor 
de extrema importância, que possibilita 
visualizar a estrutura do nariz, da faringe 
e da laringe, apresentar diagnósticos 
mais precisos (respiração oral, hipertrofia 
de amídalas e adenóide) e apontar os 
tratamentos adequados.

É a primeira vez que a cidade dispõe 
desse equipamento, que permitirá 
atender a demanda reprimida existente 
no município. Antes, as solicitações de 
exames eram encaminhadas para clínicas 
especializadas, mas o serviço estava 
interrompido desde o final de 2013.

CONFERÊNCIA DA SAÚDE CONTA COM MAIS DE 300 PARTICIPAÇÕES
Propostas apresentadas nortearão o planejamento e a execução das ações de saúde nos próximos anos

“Por uma Saúde Acolhedora e Integrada, com 
base na Política Nacional de Humanização”. 
Foi com esse propósito que profissionais da 
saúde, prestadores de serviços, gestores e a 
comunidade se reuniram, no último dia 22, para 
9ª Conferência Municipal de Saúde, realizada 
pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de 
Saúde.

O público assistiu a palestras, debateu temas 
importantes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e votou propostas para a elaboração do Plano 
Municipal de Saúde para o período de 2018 a 
2021.

A Conferência Municipal de Saúde foi precedida 
por cinco plenárias locais realizadas nos bairros 
Cascalho, Honório Bicalho, Jardim Canadá, José 
de Almeida e Rosário. Os encontros contaram 
com mais de 300 contribuições para buscar o 
aprimoramento da rede de saúde.

O Centro de Especialidades já dispões de raio-x, ultrassom e outros equipamentos 
que possibilitam a realização de exames de especialidades como otorrinolaringologia, 
neurologia e pneumologia. O Governo Municipal busca agora oferecer também a realização 
de exames cardiológicos, como Holter, que acompanha a atividade elétrica do coração de 
forma contínua, e Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa).

Realizada no Cineminha, Conferência de Saúde marcou o debate por um serviço mais humanizado

CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER 
CHEGA A NOVA LIMA
Exames gratuitos serão realizados de 17 a 21 de julho, na Praça Bernardino de Lima

A expectativa é de que 600 exames (200 de 
cada tipo) sejam realizados na cidade pela 
campanha, que conta com o Incentivo Fiscal 
do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon).

Nova Lima recebe a Campanha Móvel de Diagnóstico Precoce 
e Controle do Câncer, promovida pela AngloGold Ashanti e 
Fundação Cristiano Varella, com o apoio da Prefeitura, de 
17 a 21 de julho, na Praça Bernardino de Lima. A ação 
incentiva a prevenção de câncer de mama, de colo do útero 
e de próstata, com a realização de exames gratuitos de 
mamografia, preventivo (Papanicolau) e Antígeno Prostático 
Específico (PSA), respectivamente.

Os exames de mamografia serão disponibilizados para as 
mulheres com idades entre 50 e 69 anos, e os de Papanicolau 
para aquelas que têm entre 25 e 69 anos. Já os exames de 

PSA serão oferecidos, por meio da coleta de sangue, para 
homens com idade a partir dos 45 anos. Os interessados 
devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da 
residência e solicitar o agendamento.

Além da realização dos exames, um profissional da Fundação Cristiano Varella fará palestras sobre o tema durante os dias da campanha

PREVINA-SE!
• Mais de 50 mil mulheres terão o diagnóstico positivo para câncer de mama no Brasil, somente em 2017 
• Cerca de 16 mil brasileiras serão diagnosticadas com câncer de colo de útero até o final do ano
• 61 mil homens receberão a notícia de que possuem câncer de próstata antes de 2018
*Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
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Foi da Áustria que surgiu a ideia de produzir uma 
cerveja artesanal que traduzisse o leste europeu. 
À época, o sócio-fundador da Krug Bier, Herwig, 
aprendeu os segredos da produção cervejeira com a 
família e trouxe para Minas Gerais a primeira fábrica 
de cerveja artesanal do estado, em 1997. 

Contudo, somente oito anos depois, Nova Lima 
recebeu a fábrica, que iniciava a produção da linha 
de cervejas Áustria, respeitando as leis de pureza da 
Baviera e o costume austríaco de se fazer cerveja.
Mesmo sendo uma das gigantes do mercado 
cervejeiro, a Krug Bier mantém como diferencial 
uma cozinha pequena, fabricada na Áustria, o que 
facilita ter uma grande variedade de rótulos. 

Um dos entusiastas da Krug Bier é o mestre cervejeiro 
Alfredo Figueiredo, que foi autor da lei Pró-Artesão 
de Nova Lima, uma conquista única para o cervejeiro 
caseiro que quer se profissionalizar e vender a 
bebida. 

Sempre inovando, a Krug Bier conta com cervejas 
lager, trigo e ipa e já tem no mercado diversos 
rótulos da linha rock como as cervejas Tianastácia e 
Skank. Em 2016, foi lançada a linha Expressionista 
com os rótulos Inocência, Rancor, Calúnia, Sarcasmo, 
Remorso. Além da produção da cerveja, a Krug Bier 
conta ainda com choperias espalhadas pela Capital.

Alfredo Figueiredo,
Mestre Cervejeiro

Na Lei Pró-Artesão, o cervejeiro pode produzir 
cerveja legalmente em sua residência, 
independentemente do zoneamento, desde 
que respeite o limite de para a fabricação, 
no caso de zona residencial

KRUG BIER:
DA ÁUSTRIA PARA 
O PALADAR DOS 

MINEIROS

Turismo

Estão abertas as inscrições para o Curso de Extensão de 
Atendimento ao Turista oferecido pelo Governo Federal, em 
parceria com a Prefeitura e o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro. Podem se inscrever, até o dia 30 de 
setembro, profissionais que atuam na linha de frente do turismo, 
independentemente do perfil da ocupação. 

O curso de 80 horas é dividido em módulos e, por ser on-line, o 
estudante poderá acessar o conteúdo de qualquer aparelho com 
acesso à internet. O objetivo é capacitar quem já atua no mercado 
de trabalho e também preparar novos profissionais para atender 
as necessidades do setor.

Os interessados deverão acessar a página do programa Brasil 
Braços Abertos (http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/), 
fazer o cadastro e, em seguida, iniciar o curso que tem prazo para 
término em 30 de dezembro de 2017. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
CURSOS GRATUITOS DE TURISMO

Caminhantes podem se inscrever até o dia 21 de julho

ZONA LIMPA DE DESENVOLVIMENTO 

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 15

Economia diversificada é sinônimo de mais emprego para a 
população e autonomia para as cidades. É dessa forma que a 
Prefeitura vai traçar novos rumos para Nova Lima e alavancar 
as regiões como polos potenciais de inovação e tecnologia da 
informação, economia criativa, esporte de aventura e biotecnologia. 

É Assim que nasce a Zona Limpa de Desenvolvimento (ZDL) com 
um estudo aprofundado das vocações naturais das diversas 
regiões do município e o perfil da mão de obra atual e desejada. 
O objetivo é atrair para o município, empresas de alto valor agregado 
e com destaque para os negócios de inovação e tecnologia, que 
não gerem poluição, criem emprego e contribuam na garantia de 
bem-estar, preservação e qualidade de vida.

CAMINHOS PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO 
E GERAR EMPREGO
Nova Lima passa por uma situação financeira difícil, que se 
agrava mais ainda com as variações do setor de mineração. 
Além disso, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), a Prefeitura é um dos setores que mais 
emprega no município, ficando atrás apenas da própria indústria 
extrativa mineral. Nesse contexto, é necessário priorizar ações para 
fortalecer e diversificar a economia local, tornando Nova Lima o 
ambiente ideal e atraente para novas empresas no município, 
além da mineração.

Prefeitura prepara Nova Lima para diversificar a economia, atrair e abrigar empresas de alta 
tecnologia e inovação, com baixo impacto ambiental

Debater e orientar políticas municipais de turismo de forma 
democrática e, ainda, atuar para o desenvolvimento de atividades 
turísticas em Nova Lima são algumas das missões do Conselho 
Municipal de Turismo – Comtur, que se reuniu na última quinta-
feira (06/07). O conselho é um órgão consultivo, normativo e 
deliberativo, funcionando com um elo entre os poderes públicos, o 
setor privado e a sociedade civil. 

A oitava edição do projeto Nova Lima Entre Trilhas promete muita 
alegria e paisagens lindas para os participantes. Desta vez, o circuito 
escolhido será no Jardim Canadá, na trilha Manancial Catarina, com 
dificuldade moderada (subidas e descidas). Os interessados podem 
se inscrever, até o dia 21 de julho, no Departamento de Turismo 
(Praça Dr. Antonino Fonseca Júnior, nº 8 – Centro) ou no Centro de 
Atendimento ao Turista (Rua Antônio Jardim, nº 455 – Centro). 

A caminhada será realizada no domingo (23/07), com concentração 
e credenciamento às 8h, na Praça Quatro Elementos. Após o 
alongamento e orientação do guia, os participantes vão se aventurar 
num percurso de 16 km de paisagens incríveis de Nova Lima.
Vale a pena participar! Mais informações: (31) 3581-8423

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
SE REÚNE PARA DEBATER AÇÕES 

NOVA LIMA ENTRE TRILHAS SERÁ 
REALIZADO NO JARDIM CANADÁ 

ZONAS MAPEADAS: 
Nova Lima possui território com realidades econômicas e topografias variadas, o que requer um foco específico 
de desenvolvimento para cada região. As estratégias de atração de investimentos e desenvolvimento serão 
feitas respeitando as características de cada uma delas, no sentido de aproveitar e potencializar a vocação 
das empresas instaladas e população local, tipos de ocupação, investimentos futuros, legislação vigente, 
estrutura viária e logística. Nesse sentido, foram levantas as regiões de foco imediato e potencial para 
expansão da ZLD:

REGIÕES DE FOCO IMEDIATO: 
• Distrito de Biotecnologia: Lagoa dos Ingleses
• Distrito de Inovação e Negócios Digitais: Vila da Serra
• Distrito de Economia Criativa: Região Central

REGIÕES POTENCIAIS:
• Distrito de Biomedicina e Atenção da Saúde Humana: Vale do Sol
• Distrito de Economia Criativa e Esportiva: Honório Bicalho
• Zona Limpa de Desenvolvimento - Rio de Peixe 
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Desenvolvimento Econômico



DE OLHO NO MERCADO DE TRABALHO

Ter a oportunidade de concorrer a uma vaga 
no mercado de trabalho e, ainda, contar 
com apoio e orientação vocacional são 
ações propostas pelo Banco de Talentos da 
Prefeitura. 

Atualmente, o Banco de Talentos está em 
busca de profissionais com cursos técnicos 
e de graduação, de áreas técnicas e com 
formações específicas. Para fazer parte é 

necessário comparecer 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.

Ao se cadastrar, o profissional tem a 
oportunidade de elaborar o currículo com 
a ajuda de psicólogos, além de receber 
orientações para processos de seleção. 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Vagas de Emprego

VOCÊ SABIA?
Até o dia 23 de junho, a Prefeitura captou 576 vagas no mercado de trabalho, contudo, nem 
todas as vagas foram preenchidas por nova-limenses, muitas vezes por falta do profissional 
solicitado ou da qualificação exigida. Por isso, é tão importante que os cidadãos se cadastrem 
para vagas de ensino superior, pós-graduação e para portadores de deficiência. Cadastre-se!

CONFIRA AS VAGAS MAIS OFERTADAS PELAS EMPRESAS!
• Áreas técnicas/operacionais: carpinteiro, marceneiro, soldador e serralheiro
• Gastronomia e restaurantes: cozinheiro(a), confeiteiro(a), garçom/garçonete, 
  padeiro e pizzaiolo
• Diversos: assistente administrativo, jardineiro e encarregado de limpeza
• Atendimento: recepcionista, representante comercial e vendedor
• Saúde: enfermeiro e técnico de enfermagem
• Industrial: cozinheiro, eletricista e mecânico

A Lei nº 8.213, de julho de 1991, determina 
que as empresas, a partir de 100 
funcionários, destinem de 2% a 5% das 
vagas para pessoas reabilitadas ou com 
deficiência. Em Nova Lima, são muitas as 
oportunidades de trabalho para pessoas 
com deficiência, contudo, as vagas não são 
preenchidas pela escassez de profissionais 

cadastrados no Banco de Talentos da 
Prefeitura. De acordo com o decreto 
3.298/1999, é considerada deficiência “toda 
perda ou anormalidade de uma estrutura, 
função psicológica, fisiológica ou anatômica 
que gera incapacidade para o desempenho 
de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano”. 

VENHA FAZER PARTE 
DO BANCO DE TALENTOS!
O mercado de trabalho está à procura de 
carpinteiro, marceneiro, soldador e serralheiro. 
Caso tenha alguma dessas qualificações 
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.  

Desenvolvimento Econômico

CONSULTOR DE VENDAS 
EXTERNAS (CÓD. 16)
Ambos os sexos, com idade de 25 a 50 
anos. Ensino médio completo. É necessário 
possuir experiência com vendas externas 
e ter fácil acesso a região de Nova Lima. 
Horário de trabalho: das 10h às 19h, 
de segunda a sexta-feira, e das 9h às 
13h, no sábado. Salário: R$ 985,87 + 
comissão. Benefícios: vale-transporte e 
ajuda de custo com alimentação. 

TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO (CÓD. 64)
Ambos os sexos, com idade de 25 a 
50 anos. Técnico profissionalizante em 
Segurança do Trabalho. É necessário 
experiência em mina subterrânea. 
Benefícios: vale-refeição, vale-transporte 
e assistência médica. Horário de trabalho: 
das 8 às 17h, de segunda a sexta. Salário: 
R$ 1.500,00

PESQUISADOR (CÓD. 101)
(Regime de contratação Micro- 
empreendedor Individual). Contrato de 4 
meses. Ambos os sexos, com idade acima 
de 18 anos. Obrigatória habilitação B. 
Ensino médio completo. Experiência 
mínima de seis meses lidando com 
público social vulnerável de baixa 
renda. Benefícios: ajuda de custo com 
alimentação e transporte de R$ 500,00. 
Horário de trabalho: das 8h às 17h, de 
segunda a sexta. Salário: R$ 1.500,00

ASSISTENTE SOCIAL 
OU PSICÓLOGO (CÓD. 102)
(Regime de contratação Micro- 
empreendedor Individual). Contrato de 
4 meses. Ambos os sexos, com idade de 
25 a 50 anos. Curso superior completo. 
Experiência e aptidão para atuar em 
áreas de conflito fundiário, que possa 
identificar situações de vulnerabilidade 
ou de exploração existentes no local.  
Experiência com políticas públicas. 
Benefícios: ajuda de custo com 
alimentação e transporte de R$ 500,00. 
Horário de trabalho: das 8 às 17h, de 
segunda a sexta. Salário: R$ 2.800,00 

FARMACÊUTICO (CÓD. 68)
Masculino, com idade acima de 25 anos. 
Curso superior completo. Experiência em 
Controle de Qualidade. Benefícios: vale-
refeição e vale-transporte. Horário de 
trabalho: das 8 às 17h, de segunda a 
sexta. Salário a combinar com a empresa.
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