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Mais de 2 mil pessoas 
conseguiram emprego 
por meio do Conexão 
Profissional
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Montanhês supera Aliados 
e conquista a primeira 
edição da Taça Cidade de 
Nova Lima
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Prefeitura investe na 
aquisição de novos uniformes, 
mobiliários e equipamentos 
para as unidades de ensino
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Governo Municipal inaugura Espaço Cidadania e amplia serviço de abordagem social para garantir dignidade a quem mais 
precisa; novo equipamento realizará atendimento especializado para pessoas em situação de rua; pela primeira vez, Prefeitura 
atuará na busca ativa para identificação de violações de direitos, como o trabalho infantil e a exploração sexual infantojuvenil

Daniel Gomes Vaz 
(camisa branca  - 
usuário do serviço) 
com os técnicos 
Damis Mendes, 
Alison Ramos e 
Viviana Maximiano
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MAis DiGniDADe 
PARA os 
ciDADãos

Desde que assumimos a gestão, 
temos trabalhado diuturnamente para 
melhorar as condições de vida de quem se 
encontra em extrema pobreza e também 
em atenção às pessoas que têm seus 
direitos violados. Nos últimos dias, demos 
mais um importante passo nesse sentido, 
com a inauguração do Espaço Cidadania 
e a ampliação do Serviço de Abordagem 
Social, em complemento às atividades de 
realização direta que já desenvolvemos.

Resultado de uma parceria com 
a entidade Adra, o novo equipamento 
foi criado para realizar atendimento 
especializado para pessoas em situação 
de rua. No local, haverá oferta de serviços 
de higiene pessoal, guarda-volumes, 
lavagem de roupa, alimentação, guarda de 
documentos, bem como encaminhamentos 
relacionados à documentação pessoal e 
demais necessidades dos usuários. Além 
disso, passamos a atuar na identificação 
de violações de direitos, como o 
trabalho infantil e a exploração sexual 
infantojuvenil – algo inédito em Nova 
Lima.

EDUCAÇÃO / NOROESTEEDITORIAL

Em 2017, já havíamos colocado Nova 
Lima no protagonismo da discussão 
sobre o respeito e cuidado às pessoas 
em situação de rua ao realizarmos um 
seminário, que contou com a participação 
de autoridades, técnicos, especialistas e 
também de cidadãos que vivenciam essa 
realidade todos os dias.

A implantação do serviço marca o 
início de uma nova era na cidade. Com 
esse programa, o Governo Municipal 
busca melhorar as condições de vida de 
quem mais precisa, acolhendo o usuário 
de forma digna e ajudando-o no seu 
retorno familiar e convívio social.

Vitor penido,
PREFEITO

O nOvO equipamentO 
fOi criadO para 
realizar atendimentO 
especializadO para 
pessOas em situaçãO 
de rua

dá um like!

estuDAntes DA e.M. RubeM 
costA LiMA VoLtAM às AuLAs

escola provisória funciona na área do antigo 
instituto Kairós, em macacos

Os alunos da Escola 
Municipal Rubem Costa Lima, 
em São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos), retornaram às 
aulas no dia 10 de maio. A nova 
escola provisória funciona no 
antigo espaço do Instituto Kairós 
(Alameda das Quaresmeiras, 
123) com 190 crianças 
matriculadas, porém, cerca de 
70 já haviam sido realocadas 
em outras unidades escolares, a 
pedido dos pais. 

As aulas estavam 
paralisadas desde o mês 

de fevereiro, quando a Vale 
anunciou medidas preventivas 
de evacuação de algumas 
áreas em Macacos. Mesmo fora 
da mancha de um eventual  
rompimento de barragem, a 
escola teve as aulas paralisadas 
a pedido dos pais. Para não 
prejudicar os alunos, a reposição 
das aulas será feita aos sábados 
e durante os recessos escolares.

Escola provisória
A estrutura construída 

pela empresa possui todos os 

espaços necessários para o bom 
funcionamento da escola, que 
tem capacidade para atender 
até 200 crianças de 0 a 11 anos 
de idade do ensino fundamental 
e maternal. É composta por 
sete salas de aula, banheiros, 
refeitório, almoxarifado, biblio- 
teca, secretaria, sala de 
supervisão e sala de professores.

A previsão é de que essa 
unidade provisória funcione até 
dezembro; e a expectativa é de 
que a escola definitiva fique 
pronta em janeiro de 2020.

FALe coM 
A ouViDoRiA!
A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre a 
Prefeitura e o cidadão para que os moradores possam 
registrar manifestações, reclamações, denúncias, 
sugestões e tirar dúvidas sobre os serviços prestados 
pela Administração. Os cidadãos interessados podem 
fazer sua manifestação presencialmente na sede da 
Ouvidoria, localizada na Rua Scott, nº 69 A – Centro, 
das 8h às 17h; pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980, 
e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br ou pelo novo sistema da 
Ouvidoria On-line novalima.mg.gov.br/ouvidoria

Alunos da E.M. Rubem Costa Lima, 
em Macacos, retornaram às aulas 
no dia 10 de maio
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EDUCAÇÃO

MAis inVestiMentos nA eDucAção
todas as unidades educacionais terão carteiras novas para os alunos; 

novos móveis, equipamentos, utensílios e brinquedos também foram adquiridos

PReFeituRA Dá início à entReGA 
Dos noVos uniFoRMes escoLARes

cada estudante será contemplado com blusas de manga curta, 
camiseta regata, calça, casaco e bermudas ou short-saias

Prioridade do governo, a Prefeitura 
investe cada vez mais na educação. Todas 
as escolas terão as carteiras escolares 
substituídas por novas. Além disso, foram 
adquiridos vários equipamentos para as 
unidades escolares: bebê conforto, toalha de 
banho e rosto, colchonete, lençol, armários, 
bebedouros grandes, fogão inox, forno 
micro-ondas, máquina de lavar, estante, 
tanquinho, batedeira, cobertor, entre outros.

Os alunos das escolas municipais Emília 
de Lima e Cristiano Machado já estudam em 
carteiras novas; a substituição será feita 
gradativamente em todas as escolas da 
rede municipal de ensino, levando em conta 
o estado de conservação. 

As carteiras e cadeiras são adequadas 
para a idade dos alunos, favorecem 
a acomodação com postura correta e 
conforto; consequentemente, propiciam 
melhor rendimento no aprendizado, além 
do ambiente novo estimular o aluno a se 
interessar mais pelas atividades escolares.

Em mais uma ação voltada para a 
educação de Nova Lima, a Prefeitura deu 
início à entrega dos kits com os novos 
uniformes escolares, confeccionados para 
os 8 mil estudantes da rede municipal 
de ensino. Cada um deles é composto 
por duas blusas de manga curta, uma 
camiseta regata, uma calça, um casaco e 
duas bermudas para os meninos ou dois 
short-saias para as meninas. No total 70 
mil peças serão entregues pelo Governo 
Municipal.

O uso dos uniformes traz benefícios 
tanto para a comunidade escolar, quanto 
para pais, mães e responsáveis pelos 
alunos, uma vez que gera praticidade 
e economia. Além disso, possibilita a 
identificação dos estudantes em possíveis 
situações de perigo na rua e ainda 
contribui para evitar a evasão escolar. 
Ajuda também a evitar determinadas 
situações discriminatórias que ensejam a 
prática de bullying nas escolas.

Com os novos uniformes, a Prefeitura 
finaliza o Kit Escolar 2019, composto 
também pelo material pedagógico 
entregue no primeiro dia de aula.

Alunos já estudam em carteiras 
novas na E.M. Cristiano Machado

Estudantes da E.M. José Brasil Dias 
já receberam os novos uniformes

Essas carteiras são 
melhores que as antigas 
porque são mais 
confortáveis, lindas e 
coloridas. Gostei muito”

ana Cristina do 
amparo silva pereira, 
10 anos, aluna da E.M. 
Cristiano Machado

Os novos uniformes escolares da rede 
municipal de ensino foram concebidos 
com as cores verde musgo e verde claro, 
que representam a exuberância das 
riquezas naturais de Nova Lima. Embora 

tenham sido confeccionados em materiais 
de qualidade, é importante ficar atento 
e seguir as orientações e os cuidados 
especiais para garantir a conservação e 
durabilidade dos uniformes.

materiaiS de qualidade
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Dando continuidade ao processo 
de regularização fundiária, a Prefeitura 
iniciou, no dia 9 de maio, a realocação 
das famílias da comunidade do Canto 
do Rio para casas do benefício Aluguel 
Social. A expectativa é de que em cerca 
de 90 dias seja iniciada a construção de 
novas moradias no local. No terreno ao 
lado, já está em andamento a obra de 
construção de habitações da comunidade 
Calon, que respeitará os moldes da 
cultura cigana. 

No ano passado, foi assinado um 
documento que regularizou a área e 
permitiu a doação de aproximadamente 
3.000 m² para as 19 famílias do Canto do 
Rio identificadas por relatórios sociais, 
além das três famílias que compõem a 
Calon. As comunidades lutam há quase 
14 anos pela possibilidade de moradia 
digna.

Com a construção das novas 
residências, a Prefeitura avança na 
garantia do direito fundamental à 
moradia, um dos princípios básicos para 
a sobrevivência humana.

HABITAÇÃO

PReFeituRA iniciA constRução 
De MoRADiAs DA coMuniDADe cALon

Governo municipal realoca famílias do canto do rio; expectativa é de 
que as obras das residências comecem neste primeiro semestre

Comunidades lutam há quase 14 anos 
pela possibilidade de moradia digna
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cAMPAnhA nAcionAL De VAcinAção 
contRA A inFLuenzA teRMinA no DiA 31

nova lima já alcançou 76,96% da meta estabelecida; 2.655 doses foram aplicadas somente no dia d

botA-FoRA RecoLhe 87 toneLADAs 
De objetos eM Desuso

mobilização foi realizada em mais de 60 bairros de nova lima, durante seis dias; 
cuidado contra a proliferação do mosquito continua

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 2019 
segue em todo o Brasil até o dia 31 
de maio. Em Nova Lima, 76,96% da 
meta já foi alcançada até o momento. 
Somente no Dia D – realizado em 4 
de maio, em 22 pontos de vacinação 
–, foram realizadas 2.655 imunizações 
no total, o que corresponde a 618 
doses aplicadas a mais que no ano 
passado.

Podem se vacinar crianças com 
idade entre 1 e 6 anos incompletos, 
gestantes, puérperas, idosos, 
profissionais da saúde, professores, 
pessoas privadas de liberdade, 
funcionários do sistema prisional e 
pacientes com duas ou mais doenças 
associadas.

Como estratégia para a melhoria 
da cobertura vacinal, a imunização 
também ocorreu em locais específicos 
como escolas, hospitais e clínicas da 
cidade.

Para buscar o atendimento, os 
nova-limenses contam com salas de 
vacina em toda a cidade. As Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do Bela Fama, 
Caic, Cruzeiro, Cristais, Cascalho, 
Honório Bicalho, Jardim Canadá, José 
de Almeida, Macacos, Nossa Senhora 
de Fátima, Retiro, Santa Rita e Nova 
Suíça funcionam das 7h30 às 16h; 
a Policlínica Municipal fica aberta das 
8h às 16h.

O serviço é oferecido na UBS do 
Galo, às quartas-feiras, das 9h às 15h; 
na UBS de Água Limpa, às quintas-
feiras, das 9h30 às 14h; na UBS do 
Mingu, às sextas-feiras, das 9h às 16h.

A Sala de Vacina da Zoonoses 
(Jardim Canadá) funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h30, e a da 
Unidade Vila da Serra, por sua vez, às 
terças e quintas-feiras, das 9h às 16h. 
Na sede da Ascobac (Cabeceiras), as 
imunizações ocorrem toda segunda, 
quarta e sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Nova Lima fechou com 
saldo positivo o primeiro Bota-
Fora do Aedes, realizado entre 
6 e 11 de maio, em mais de 60 
bairros. No total, dez caminhões 
disponibilizados pela Prefeitura 
recolheram 87,281 toneladas de 
objetos em desuso, dentre eles 
garrafas, pneus velhos, sucatas 
e até sofás.

No entanto, o cuidado contra 
o mosquito transmissor da 
dengue, febre amarela, zika vírus 
e chikungunya deve continuar. 
Afinal, a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte tem registrado os 
maiores índices de dengue, por 
exemplo, dos últimos anos.

Por isso, a população deve 
ficar atenta e não deixar água 
parada em pratos de plantas. 
Qualquer pessoa também pode 
denunciar os lotes vagos com 
possíveis criadouros do mosquito 
na Divisão de Zoonoses, pelo 
número 3541-4427.

Para 2019, o Governo 
Municipal prevê ainda a 
realização de mais duas edições 
do bota-fora.

SAÚDE

Vírus da gripe sofre mutações 
constantes e sempre há 

um subtipo que circula mais 
em determinado ano

População aderiu ao chamado da 
Prefeitura e descartou objetos em desuso

Diante do número crescente de casos da 
doença registrados em Minas Gerais, a Prefeitura 
realizou, no dia 14, uma reunião técnica sobre 
“Manejo Clínico da Dengue no Município Nova 
Lima”. O encontro ocorreu no Teatro Municipal 
e contou com as presenças de profissionais das 
redes pública e privada.

O objetivo foi fomentar a execução das ações de 
assistência à saúde de interesse epidemiológico, 
vigilância e controle de doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti – como dengue zika e chikungunya 
– com profissionais de saúde que atuam 
diretamente na assistência ao paciente nos níveis 
primário, secundário e terciário.

ProfiSSionaiS 
diScutem 

aSSiStência ao 
Paciente 
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.

Nova Lima, quando da sua 17a Sessão Ordinária, realizada em 
25/04/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

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

secretária: regina célia martins Gonçalves 
visto: milton modesto pinto
presidente da Junta administrativa de recursos 
de infrações - nova lima.

Junta adminiStratiVa de 
recurSoS de infraçÕeS - Jari

Boletim Informativo 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 11a Sessão Ordinária, realizada em 
14/03/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 12a Sessão Ordinária, realizada em 
21/03/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 13a Sessão Ordinária, realizada em 
28/03/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 14a Sessão Ordinária, realizada em 
04/04/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 15a Sessão Ordinária, realizada em 
11/04/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 16a Sessão Ordinária, realizada em 
17/04/2019, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 

Gla-9726   554-12  12/02/2019  09:48  8882077   
HeW-4592   763-32  21/02/2019  11:22  8914935  
HGf-9442   556-80  11/02/2019  16:08  8900984   
HGl-6622   556-80  20/02/2019  14:00  8900887   
Hif-2807   554-11  24/01/2019  15:44  8918441   
HKc-1643   548-70  11/02/2019  17:05  8934764   
HKl-9549   573-80  13/02/2019  09:30  8891895   
Hld-9772   704-81  12/02/2019  03:15  8876799   
Hld-9772   581-96  12/02/2019  03:15  8879086   
Hld-9772   704-81  06/02/2019  04:55  8878920   
HlX-8206   555-00  11/02/2019  16:13  8881811   
Hne-0186   550-90  26/02/2019  09:12  8898698  
HoG-3429   555-00  12/02/2019  10:07  8891474   
omd-8810   538-00  01/02/2019  20:33  9621242   
ooW-5048   556-80  11/02/2019  16:05  8902806   
PuP-4877   763-32  13/02/2019  11:35  8947819   
PuP-4877   763-32  13/02/2019  11:35  8947879  
PuP-8502   550-90  30/01/2019  11:28  8873111   
PWH-5527   545-22  15/02/2019  11:50  8949808  

cYe-2378   554-12  07/03/2019  10:37  8931461   
eeu-3845   552-50  07/03/2019  19:37  8989616   
GvQ-7012   581-94  07/03/2019  09:40  8927311   
GvQ-7875   555-00  01/03/2019  10:40  8988117   
GYu-6476   554-12  27/02/2019  09:30  8910705   
GZt-9016   545-22  02/03/2019  16:12  8908585   
Hao-2842   554-11  11/03/2019  14:35  8932890  
Hco-4936   554-13  01/03/2019  10:20  8907689   
HdQ-7215   554-11  11/03/2019  14:39  8991824   
HfY-3417   606-81  11/02/2019  12:10  8948248   
mPK-3867   545-22  25/02/2019  16:22  8947592   
nYG-2940   538-00  14/03/2019  09:04  9688260   
olQ-1338   556-80  11/03/2019  14:45  8934888   
ooZ-6556   556-80  21/02/2019  15:25  8895959   
oPm-6581   555-00  12/03/2019  10:35  8982517   
oQu-0429   556-80  25/02/2019  09:43  8908328  
oXe-3129   555-00  27/02/2019  10:27  8920815   
Qor-9058   605-02  03/03/2019  10:07  8929352   
QPa-7223   548-70  09/03/2019  16:22  8961005   
QPm-2323   762-51  18/03/2019  15:10  8969669   

Gla-9726   554-11  21/03/2019  15:14  8944540   
Hce-1582   556-80  20/03/2019  16:29  8963330   
Hcl-4912   541-00  21/03/2019  21:00  8963378   
HcQ-9950   554-14  01/03/2019  10:28  9680049   
HlP-0361   554-11  25/03/2019  10:55  9013519  
Hmf-3661   550-90  26/03/2019  08:16  9013548   
Hmf-9608   545-21  21/02/2019  15:38  8917035   
oul-4901   548-70  23/03/2019  22:45  9013516   
Pel-7046   554-12  26/02/2019  16:00  8898663   
PuJ-5409   556-80  25/02/2019  09:42  8908330   
PZd-9204   573-80  15/02/2019  14:08  8912178   

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

ronaldo cardoso alves
secretário municipal de segurança, 
trânsito e transportes públicos                        
autoridade de trânsito do município de nova lima/mG                                       edital de notificação da autuação

da infração de trÂnSito
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade 
de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de 
trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do conselho 
estadual de trânsito - cetran-mG, considerando que a empresa 
brasileira de correios e telégrafos - ect, devolveu as notificações 
de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os 
proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das 
respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) 
dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor 
defesa da autuação, junto  ao  Órgão  executivo  municipal  -  
SemSt / nova lima – mG, sito à rua antônio Jardim nº 455, 
bairro Centro – Nova Lima e, ainda, para  indicação do  condutor  
infrator,  nos  termos  do artigo 257 do c.t.b. e resolução 
619/16, do contran, como segue:

comunicação de acolhimento da 
defesa da autuação

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

   Placa         infração         data          Hora   Processamento

   Placa         infração         data          Hora   Processamento

   Placa         infração         data          Hora   Processamento

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito                              

Período de deVolução: 13/03/2019  a  26/03/2019                                           

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito                              

Período de deVolução: 27/03/2019  a  09/04/2019                                           

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trÂnSito                              

Período de deVolução: 10/04/2019  a  18/04/2019                                           

2489502018000680         HKe3838     8652389  
2489502018000128         Hma1201     8090595  
2489502018000127         Hma1201     8090712  
2489502018000632         oWv7254     8575303  
2489502018000010         PWK5114     7994805  

        nº defesa            Placa          nº Processamento 

indeferimento

indeferimento

indeferimento

deferimento

deferimento

indeferimento

indeferimento

4895001201800130  
4895001201800135  

4895001201800118  
4895001201800121  

4895001201800126  
4895001201800134  

4895001201800057  

4895001201800117  

4895001201800053  

4895001201800129    

PXW1843 
HFV0077 

HIE4096 
PZK1507 

HHX6312 
ELD0265 

JLX5287  

OQM5084    

GTB5366   

OYH1681    

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

indeferimento

4895001201800116  HNX5637   
recurso Placa

deferimento

indeferimento

4895001201800098  

4895001201800123  

ODU0402   

HBZ6600

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

aYK-0180   548-70  22/12/2018   195,23     9557022   
GSf-5708   545-26  26/12/2018   195,23     8818699
Hdv-6868   556-80  03/12/2018   195,23     8766122   
HHt-1835   555-00  19/12/2018   130,16     8876749   
HJX-8902   555-00  17/12/2018   130,16     8800723   
HmY-2088   653-00  07/12/2018   195,23     8793387   
lrP-3123   555-00  18/12/2018   130,16     8833239   
Pvc-0195   554-12  05/12/2018   195,23     8837201   
PXG-7698   554-14  18/12/2018   195,23     8799398   
PXK-4861   554-14  05/12/2018   195,23     8820424   
PXK-6534   554-11  05/01/2019   195,23     8842418   
PXu-0003  596-70 11/12/2018  1.467,34   8826511   
PYv-0971   554-12  14/12/2018    195,23     8848679   
QeP-7293   545-21  16/11/2018    195,23     8763459   
QnS-4150   554-12  11/12/2018   195,23     9531997   

edital de notificação da Penalidade de multa
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de 
Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, 
do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 66/04, do 
conselho estadual de trânsito - cetran-mG, e resolução 
nº 619/16, do conselho nacional de trânsito - contran, 
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
telégrafos - ect, devolveu as notificações de Penalidade de 
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos 
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, 
concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor  recurso  junto  à 
Jari - Junta administrativa  de recursos de infrações da 
SemSt, sito à rua antônio Jardim nº 455, bairro centro, nova 
lima-mG ou  proceder  ao  pagamento da multa por  oitenta 
por cento do seu valor, na forma estabelecida no artigo 284  
do  C.T.B, como segue:

   Placa       infração        data         Valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 15/03/2019  a  26/03/2019                                                 
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ronaldo cardoso alves
secretário municipal de segurança, 
trânsito e transportes públicos                        
autoridade de trânsito do município de nova lima/mG                                                                                  

aKG-0490   552-50  13/01/2019  130,16     9596822   
dPJ-7751   555-00  07/12/2018  130,16     8840116   
evm-8953   554-12  18/01/2019  195,23     8887970   
fWQ-9259   554-11  24/01/2019  195,23     8849593   
GKu-7522   556-80  05/12/2018  195,23     8790578   
Gtv-9547   555-00  14/12/2018  130,16     8842552   
GZv-3664   545-22  15/01/2019  195,23     8862923   
Hbv-2571   581-94  02/10/2018  880,41     8703644  
Hfi-6818   581-96  06/01/2019  880,41     8852462   
HiH-1580   573-80  08/12/2018  293,47     9532728   
Hio-4691   656-40  03/10/2018  293,47     8715210   
HJe-7270   554-12  17/12/2018  195,23     9539288  

HGG-9143   599-10  04/01/2019  293,47     8884165   
HHW-0011   556-80  13/01/2019  195,23     8901992   
HJo-3624   554-11  29/01/2019  195,23     8881596   
Jac-0650   762-51  22/01/2019  293,47     9605779   
oPe-3013   554-11  05/01/2019  195,23     8867542   
PuJ-4873   581-96  22/01/2019  880,41     8906117   

HJr-1357   762-51  07/12/2018  293,47     8833797   
HJr-2370   604-12  01/12/2018  195,23     9503544   
HlH-7161   556-80  04/01/2019  195,23     8899996   
Hne-5453   554-12  21/01/2019  195,23     8904889  
HoJ-9405   555-00  11/12/2018  130,16     8853392   
nev-2332   546-00  03/11/2018  130,16     8693436  
nev-2332   552-50  03/11/2018  130,16     8693439  
nYd-8244   573-80  03/11/2018  293,47     8729439  
oQo-6542   557-60  27/09/2018  130,16     8649916  
oQX-3147   550-90  27/09/2018  130,16     8691841  
PuJ-5409   555-00  29/01/2019  130,16     8862161   
Puv-6165   550-90  10/01/2019  130,16     8913094  
PWn-9077   554-12  12/12/2018  195,23     8837420   
PXf-8415   555-00  21/12/2018  130,16     8879249   
PXW-8098   554-12  03/12/2018  195,23     8766132   
PXY-5172   554-14  26/12/2018  195,23     8822109   

   Placa       infração        data         Valor      Processamento    Placa       infração        data         Valor      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 27/03/2019  a  09/04/2019                                                 

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 10/04/2019  a  22/04/2019                                                 
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No dia 17 de maio, véspera do 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes, estudantes de escolas 
municipais e estaduais da cidade, 
profissionais que atuam na garantia 
de direitos de crianças e adolescentes 
e militantes da área participaram de 
duas caminhadas pela cidade para 
alertar a população sobre a ocorrência 
desse tipo de crime e os danos 
causados às suas vítimas. 

O evento foi uma iniciativa do 
Conselho Tutelar em parceria com o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) e a 
Prefeitura, com o objetivo de  sensibilizar 
a sociedade para a ocorrência dessa 
violação e divulgar canais de denúncia 
e formas de prevenção.  

No Centro, a ação ocorreu da Praça 
do Bicame até a Praça Bernardino 
de Lima. Na região noroeste, a 
mobilização foi realizada da Avenida 
Montreal, esquina com Rua Ontário, 
até o Conselho Tutelar,  na Rua Rainha 
Elizabeth, 260, no Bairro Jardim 
Canadá.

Seminário
Nos dias 15 e 16 de maio, foi 

realizado o Seminário sobre Violência 
e Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes - Um Olhar para a Rede 
de Proteção. O evento foi voltado aos 
conselheiros tutelares, aos conselheiros 
de direitos da criança e do adolescente, 
profissionais da rede municipal de 
ensino e representantes de escolas 
estaduais. 

A Prefeitura realizou, na tarde do dia 
15 de maio, o projeto “Mães que Acolhem” 
no Centro de Atividades Comunitárias do 
Jardim Canadá. O bate-papo foi conduzido 
pelo grupo Mães pela Diversidade de 
Belo Horizonte, com a participação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
(Condim) e de servidores da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.

As discussões e os debates contribuem 
para a reflexão da importância do 
acolhimento das mães e da família das 
pessoas LGBT+, tendo em vista que a 
elaboração do conflito identitário vivenciado 
por eles perpassa o respeito familiar em 
primeiro lugar. Além disso, ações como essa 
estimulam o envolvimento da sociedade 
quanto às questões de gênero para assegurar 
os direitos à cidadania dos LGBT+.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

noVA LiMA coMbAte A VioLênciA sexuAL 
contRA cRiAnçAs e ADoLescentes

seminário e caminhadas na sede e no Jardim canadá marcaram as ações de alerta para o tema

DiVeRsiDADe sexuAL é teMA De DebAte
Bate-papo do projeto “mães que acolhem” ressalta importância do respeito familiar

Estudos apontam que a maior parte das violações ocorre repetidas 
vezes e dentro de casa por parentes ou pessoas próximas

Encontro foi realizado no 
CAC do Jardim Canadá

diSque 
100

O número oficial para denunciar alguma suspeita 
sobre esse tipo de violação é o diSque 100. 
As ligações são confidenciais e os casos são 
reportados às autoridades locais.

Ser mãe pela diversidade traz uma 
vivência de mais enfrentamento, 
mas não é diferente de outro tipo de 
maternidade. Queremos para os nossos 
filhos educação e saúde de qualidade, 
segurança e vê-los inseridos no mercado 
de trabalho. Por isso, quando o poder 
público abre o espaço para que as 
famílias de LGBT+ possam ter direito 
ao diálogo, é um enriquecimento muito 
grande, pois a sociedade tem que estar 
aberta para todos”

Eu e minha mãe 
participamos da outra edição 
desse evento. Foi depois dele 
que tivemos a possibilidade 
de falar mais abertamente 
um com o outro sobre 
sexualidade, que era um 
assunto velado. Melhorou 
muito a convivência com 
minha mãe e com certeza 
de outras mães com seus 
filhos”

patrícia Coacci e Clermem Gosling, 
membros da Associação Mães pela 
Diversidade

rafael patrocínio assis de aquino 
e sua mãe Cristiane
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PReFeituRA inAuGuRA esPAço ciDADAniA 
e AMPLiA seRViço De AboRDAGeM sociAL

novo equipamento realizará atendimento especializado para pessoas em situação de rua; 
pela primeira vez, será feita busca ativa para a identificação de violações de direitos

Oferecer dignidade para quem 
mais precisa. Com esse compromisso, 
o Governo Municipal inaugurou, 
no dia 16 de maio (quinta-feira), o 
Espaço Cidadania, resultado de uma 
parceria com a Agência Adventista 
de Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais - Adra. Trata-se de um 
equipamento público com capacidade 
para 60 usuários e que passa a 
realizar atendimento especializado 
para pessoas em situação de rua e 
atuar na identificação de violações 
de direitos.  O funcionamento será 
de segunda a sexta, das 8h às 18h, 
com o objetivo de proporcionar 
proteção social e encaminhamentos 
necessários.

No local, haverá oferta de 
serviços de higiene pessoal, guarda-
volumes, lavagem de roupa, 
alimentação, guarda de documentos, 
bem como encaminhamentos 
relacionados à documentação 
pessoal e demais necessidades dos 
usuários. Eles também poderão 
acessar atendimentos psicossociais 
e benefícios socioassistenciais e 
participar de atividades coletivas 
(como oficinas temáticas e de 
reflexão, jogos educativos, sessões 
de cinema) e da construção do Plano 
Individual de Atendimento do seu 
processo de saída das ruas. 

AbordAgem SociAl 
de formA continuAdA 

e progrAmAdA
Realizado por profissionais do 

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), de segunda 
a sexta, das 8h às 18h, o serviço 
de Abordagem Social foi ampliado 
com a parceria. Mais profissionais 
passaram a atuar no atendimento 
aos usuários, que agora também 
funciona a partir das 18 horas e 
inclusive nos finais de semana, 
complementando, assim, o serviço de 
forma continuada e programada. 

Pela primeira vez, a cidade 
passou a ter a busca ativa para 
identificar, nos territórios, casos de 
risco e violação de direitos, como 
trabalho infantil, exploração sexual 
de crianças e adolescentes e situação 
de rua. A implantação do serviço 
marca o início de uma nova era em 
Nova Lima.

Fiquei muito satisfeito em 
saber que eu teria onde 
tomar banho, lavar minhas 
roupas, cuidar da higiene. 
Estou nas ruas há 20 anos. 
O alimento a gente consegue 
com o trabalho. Sou eletricista, 
faço muitos bicos, mas tem 
trabalhos que a gente precisa 
estar mais apresentável, né?! 
Vou vir aqui todos os dias”

Sou de Nova Lima, torcedor do Leão. 
Há três anos caí na rua por conta do 
vício. Minha família não me aguentou 
e perdi o emprego. Ter apoio para 
superar tudo isso é muito importante 
para mim. Hoje, faço tratamento no 
Caps para me libertar das drogas, 
pois a situação de rua não é fácil. 
Um espaço como este é muito 
importante para que eu possa 
conquistar minha vida de volta”

Sou de Pernambuco, aos 15 anos a rua 
foi minha única opção. Vivi em muitos 
lugares até chegar em Minas. Há dois 
anos, vim para Nova Lima com minha 
ex-companheira. O relacionamento 
acabou, mas decidi ficar na cidade. Tenho 
esperança de que aqui será o meu lugar! 
Quero atuar como educador social, superar 
as dificuldades que tenho vivido e apoiar 
outras pessoas como eu. Agora, posso 
contar com o suporte do Espaço Cidadania”

daniel Gomes Vaz, 
usuário do serviço

paulo Cezar Fernandes, 
usuário do serviço

José edmilson da silva, 
usuário do serviço

Inauguração ocorreu no dia 16 de maio e reuniu autoridades, técnicos 
e usuários; Espaço Cidadania funciona na Rua José Wanderley, 42, Centro

• capacidade de 
atendimento: 60 pessoas

• funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h 
às 18h

• endereço: Rua José 
Wanderley, 42, centro

eSPaço 
cidadania
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vila del rey Ouro velho

centro

A Prefeitura realiza, no dia 22 
de maio, às 19h, no Hall Nobre, a 
entrega de novos equipamentos 
para a Guarda Civil Municipal 
(GCM). Dentre os itens adquiridos 
e que serão repassados aos 
integrantes da corporação, estão 
novos rádios comunicadores – que 
possuem tecnologia mais avançada 
e possibilitam uma comunicação 
com menos ruídos – e coletes 
antibalísticos para a proteção 
contra o uso de arma de fogo.

Os novos equipamentos são 
essenciais para que os agentes 
tenham condições de desempenhar, 
com eficiência e prontidão, suas 
atribuições. Dentre as competências 
da GMC estão a proteção de bens, 
serviços, logradouros públicos 
municipais e instalações do 
município; contribuir para o 
ordenamento do trânsito e apoiar 
os demais órgãos do sistema de 
segurança pública.

A Administração Municipal executa serviços 
essenciais para garantir a segurança e o direito 
de ir e vir do cidadão. É importante ressaltar que 

o andamento dessas obras está dentro do prazo 
e de acordo com orçamento do projeto inicial. 
No momento, são realizados serviços na Rua 

Maestro Vilela, no Centro, além da Rua Palmira 
Roussim, no Ouro Velho. Na Alameda dos Órgãos, 
no Vila Del Rey, a obra já foi concluída

Alameda Serra dos Órgãos – Para a realização 
da obra de recomposição dessa via, que cedeu em 
decorrência de infiltração de água pluvial, havia ação 
judicial desde as gestões passadas. Agora, a Prefeitura 
fez a recomposição da rua com contenção de muro 
gabião e proteção da encosta e da descida da água com 
concreto projetado. Para dar mais segurança, também 
foi instalado um corrimão de proteção. Iniciada em 
dezembro do ano passado, a obra foi finalizada dentro 
do prazo de 180 dias.

Rua Palmira Roussim – Outro caso de 
ação judicial, essa rua cedeu em decorrência 
de infiltração de água das chuvas. Agora, 
a Prefeitura está recompondo a via, que 
segue interditada. Foi construído muro de 
concreto e estão sendo executados serviços 
de drenagem pluvial e compactação de 
terra. A previsão é que esses serviços, que 
foram iniciados em dezembro, terminem 
este mês. 

Rua Maestro Vilela – Parte dessa 
rua cedeu há muitos anos. Para recompô-
la, a Prefeitura está construindo muro de 
contenção. Iniciada em janeiro deste ano, a 
obra deverá ser finalizada no mês de junho, 
dentro do prazo.

SEGURANÇA

PLANEJAMENTO

noVos coLetes AntibALísticos 
PARA A GuARDA ciViL MuniciPAL

Governo também entregará novos rádios comunicadores para os integrantes da corporação

PReFeituRA ReALizA inteRVenções PeLA ciDADe
serviços são executados sem acréscimos de valores e dentro do prazo de entrega

Fundada em 2001, 
Guarda Civil Municipal 

conta atualmente com 93 
guardas em seu efetivo
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Quando o esgoto entope, são  
causados sérios transtornos nas 
vias públicas. Para solucionar esse 
transtorno, a Prefeitura realiza 
manutenções diariamente. As 
principais causas de entupimento nas 
redes de esgoto sanitário são descarte 
de objetos no vaso sanitário e a falta 
de caixa para retenção de gordura e 
sobra de alimentos jogados no ralo da 
pia.

Não se deve jogar bitucas de 
cigarros, pelo de animais, fios de 
cabelos, brinquedos, gordura, fio dental, 
plástico, haste flexível com pontas de 
algodão, fraldas, absorventes e outros 
detritos dentro do vaso sanitário ou na 
rede de esgoto.

Vale lembrar que a manutenção 
do ramal interno da residência é de 
responsabilidade do morador. Para 
situações excepcionais, a Prefeitura 
deverá ser consultada.

Para evitar a calcificação de 
gordura na rede de esgoto, a caixa 
de gordura deve ser verificada 
mensalmente e limpa sempre que 
necessário.

A Prefeitura tem feito a 
sua parte ao realizar a limpeza 
das ruas. Até o final do mês, 
a programação prevê a capina 
nos bairros Galo, Ouro Velho, 
Ipê, Ipê da Serra, Vila São 
Luís, Cascalho, Cruzeiro, Vila 
Marise, Cristais e Chácara dos 
Cristais.

Também estão previstos 
o plantio de mudas e serviço 
de paisagismo nos seguintes 
pontos: Praça Nossa Senhora 
das Mercês, no Bairro Cruzeiro; 

reposição de espécies na 
Av. José Bernardo de Barros 
e plantio de palmeiras, 
quaresmeiras e ipês no trecho 
municipalizado da MG-030 
(km 10 ao 14).

Além da responsabilidade 
do Governo Municipal, os 
cidadãos podem colaborar 
não jogando lixo nas ruas. 
Medidas simples como essa 
podem evitar alagamentos 
que assolam bairros da cidade 
em épocas de fortes chuvas. 

MAnutenção eM ReDes De esGoto
Governo municipal executa serviços em vias públicas

seRViço De LiMPezA uRbAnA 
e PAisAGisMo são ReALizADos

dez bairros serão contemplados nesta segunda quinzena de maio com capina e varrição

OBRAS

Você sabia que uma gota de óleo 
pode contaminar até 20 litros de 
água limpa? 

O óleo jogado na rede de esgoto causa 
entupimentos e aumenta os custos 
de tratamento da água. Por isso, não 
jogue óleos pelo encanamento, nem 
em rios, lagos e solo.

Limpeza é realizada 
no Vila Operária

centro: o Governo Municipal 
executa a substituição de tubos 
cerâmicos (aproximadamente 
70 metros de extensão) e 
reconstrução do poço de visita 
em trecho da Rua Tiradentes 
que estava afundando. 

JoSé de almeida: estão em 
andamento reparos na rede 
coletora de drenagem urbana e a 
recomposição de ramais prediais 
de esgoto sanitário na Rua 
Luiza Lucinda em decorrência de 
afundamento de via.

HoSPital noSSa SenHora 
de lourdeS: a Prefeitura 
realiza remanejamento e 
melhoria do ramal predial 
de esgoto sanitário na via de 
acesso ao hospital; a antiga 
rede não suportava mais o 
volume e causava constantes 
entupimentos e desconforto aos 
pacientes e usuários.

Santa rita: na Rua 
Jatobá (Rua do Campo do 
Independente), a Administração 
Municipal trabalha no 
remanejamento de rede coletora 
de esgoto sanitário para a 
via pública; uma extensão 
aproximada de 80 metros. 
A rede havia sido construída 
no passeio e diversos trechos 
foram danificados.

JoSé de almeida:  
foi concluído o serviço 
de substituição de tubos 
cerâmicos e reconstrução 
de poço de visita na Rua 
Adão Lucindo, devido ao 
afundamento da via. 
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

MAis De 2 MiL PessoAs já 
conseGuiRAM eMPReGo PoR Meio 

Do conexão PRoFissionAL
programa encaminha candidatos às vagas de acordo 

com o perfil desejado das empresas parceiras

O Conexão Profissional, 
programa cujo objetivo é 
intermediar mão de obra, 
alcançou uma marca importante 
ao viabilizar emprego a mais 
de 2 mil pessoas. O trabalho 
da Prefeitura se dá por meio da 
preparação dos candidatos para 
as vagas, além de disponibilizá-
los para as empresas parceiras 
do programa.

O candidato é cadastrado 
no serviço Banco de Talen-
tos e pode se qualificar 
profissionalmente por meio de 
cursos. O atendimento é feito 
por profissionais capacitados 

que orientam sobre como ser 
mais competitivo nos processos 
de seleção para emprego. 

Por outro lado, as empresas 
também recebem apoio na busca 
por um profissional com o perfil 
desejado, cuja contratação é de 
responsabilidade das mesmas.

Nova Lima foi a segunda 
cidade mineira que mais gerou 
postos formais de trabalho em 
2018, ficando atrás apenas de 
Belo Horizonte. No Conexão 
Profissional, o trabalhador tam-
bém pode dar entrada no pedido 
de seguro desemprego e tirar a 
Carteira de Trabalho.

 

Banco de talentoS
Compareça à rua chalmers,
nº 88, centro ou à rua Kenon, 
nº 95, Jardim Canadá, com 
carteira de trabalho, documento de 
identidade, CPF e comprovante de 
endereço.  

técnico em eletrônica (cód.1389)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter curso 
técnico em eletrônica com estágio concluído e ter 
seis meses de experiência na área. atividades: 
executar manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos de grande porte e jogos eletrônicos; 
atendimento ao público para resolução de 
problemas. Benefícios:    vale-transporte, vale-
refeição e cesta básica. Horário de trabalho: 
de segunda-feira a sábado, das 12h30 às 22:30; 
domingo, das 12h30 às 21h30, com duas folgas 
semanais e em um domingo no mês. Salário: 
R$ 2.099,16         

SuSHiman (cód. 1591)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
ensino médio completo, disponibilidade de horário 
(impreterivelmente no horário de fechamento 
– 22h30) e trabalhar na região do Alphaville. 
atividades: possuir técnicas de preparação de 
culinária japonesa e coordenar todas as atividades 
do auxiliar; zelar pela qualidade e segurança 
fitossanitária dos produtos, pelo recolhimento 
da venda de produtos que estejam sem as 
características sensoriais exigidas; atendimento 
a clientes, abastecimento, controle e estoque. 
Benefícios: vale-transporte, alimentação na 
empresa, planos de saúde e odontológico, seguro 
de vida, cartão para compras na loja, convênio 
com escolas (cursos técnicos, faculdades e idiomas. 
Horário de trabalho: escala 6 x 1, das 13h às 
22h20, com uma folga semanal; uma folga 
no domingo a cada dois trabalhados. Salário: 
a combinar.

cozinHeira(o) (cód.1585)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
experiência de seis meses na função, ambos os 
sexos e disponibilidade para trabalhar no Alphaville. 
atividades: preparo de refeições dos funcionários 
(aproximadamente 200 colaboradores). Benefícios: 
alimentação na empresa, vale-transporte, 
assistência médica e odontológica, seguro de 
vida, cartão para compras na loja, convênio com 
o Sesc, Senac e faculdades. Horário de trabalho: 
de segunda a sábado, das 8h às 16h20. Salário: 
R$ 1.160,00.

coStureira (o) (cód. 1585)

Com idade acima de 18 anos, ambos os sexos. 
É necessário ter experiência em trabalhar com 
máquina de costura reta e disponibilidade para 
trabalhar na região do Vila da Serra. atividades: 
montagem de camisas. Benefício: vale-transporte. 
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h. Salário: faixa de R$ 1.000,00 a 
R$ 1.200,00; após período de experiência, comissão 
por peça produzida.

auxiliar de Sondagem (cód. 1582)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
experiência como auxiliar de sondador em empresas 
de pesquisas geológicas ou de mineração; Carteira 
de Habilitação categoria B; ter disponibilidade 
para trabalhar em Desterro de Entre Rios e região 
de Minas Gerais; disponibilidade para viagens 
e residir na região da vaga; pode ir para casa 
quinzenalmente.  atividades: auxiliar na operação 
de sonda rotativa e preencher boletim diário de 
sondagem. Benefícios: cesta básica, assistência 
médica, café da manhã e almoço na empresa, 
seguro de vida, transporte e hospedagem. Horário 
de trabalho: das 7h às 17h, de segunda a quinta-
feira, às sextas, das 7h às 16h, e dois sábados por 
mês. Salário: r$ 1.157,00

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

Eu estava desempregada desde 
agosto do ano passado e fui 
contratada em abril por um 
supermercado no Alphaville. 
Vi a divulgação de vagas nas 
redes sociais da Prefeitura, 
me cadastrei e fiz entrevista 
com psicólogo; depois fui 
encaminhada para processo 
seletivo. Esse serviço que a 
Prefeitura presta é muito 
importante, principalmente 
para quem mora no Jardim 
Canadá, que é um lugar 
distante da sede. Isso agregou 
e muito para a região” 

O projeto de empregabilidade 
da Prefeitura nos auxilia 
com o encaminhamento 
de candidatos, encurtando 
o prazo e facilitando os 
processos de recrutamento 
e seleção. A parceria é 
importante, já que temos 
uma dificuldade para 
contratação de pessoas de 
Nova Lima devido à pouca 
quantidade de currículos que 
chegam da região e porque 
faltam candidatos dentro 
dos perfis exigidos pelas 
vagas”

Josilane de Fátima 
Moura,
auxiliar de operações 
no supermercado Super 
Nosso, moradora do 
Jardim Canadá

Hule Barbosa 
Fernandes de Moura,
analista de Recursos 
Humanos do 
supermercado 
Super Nosso 

conexão ProfiSSional
No mês de abril, 149 pessoas 
conseguiram emprego por meio do 
programa

470 é número de empresas que 
acessaram os serviços do Conexão 
Profissional para disponibilizar vagas de 
emprego para os nova-limenses

desde o início do programa, em 2017, 
foram 2.110 contratações

importante: para se candidatar às 
vagas, é preciso manter o cadastro 
atualizado. Uma dica importante é sempre 
aperfeiçoar-se profissionalmente para ser 
mais competitivo no mercado de trabalho.

No dia 8 de maio, o prefeito Vitor 
Penido recebeu o superintendente 
da Regional do Trabalho e 
Emprego em Minas Gerais, João 
Carlos Gontijo de Amorim, para 
reafirmar os convênios com a 
Prefeitura e ampliar os serviços 
oferecidos à população.  Desde 

o início do ano, as carteiras de 
trabalho são confeccionadas 
no próprio município; antes, 
eram fabricadas em Contagem. 
Agora, o trabalhador ganha em 
agilidade, pois o documento fica 
pronto em até cinco dias, em vez 
de 15, prazo anterior.  

Além de ser obrigatório para 
o emprego, com a Carteira de 
Trabalho é possível comprovar 
o tempo de serviço para 
aposentadoria, sacar o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e dar entrada no seguro 
desemprego.

Prefeitura reafirma conVênioS e amPlia SerViçoS com 
a SuPerintendência regional do traBalHo e emPrego 
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eDucAção PARA o tuRisMo 
AMPLiA Visão De MunDo

projeto possibilita o reconhecimento crítico e a valorização da herança cultural de nova lima

Conhecer, valorizar e se identificar 
com os atrativos locais. Com esse 
objetivo, a Prefeitura desenvolve o 
Projeto Educação para o Turismo, 
que ocorre uma vez por semana com 
alunos da Escola em Tempo Integral. 
Neste ano, participam os estudantes da 
E.M. Emília de Lima.

A ação proporciona o 
reconhecimento crítico e a valorização 
da herança cultural de Nova Lima, 
por meio do conhecimento dos bens 
tombados e da sensibilização para 
a importância da preservação do 
patrimônio.

Os alunos aprendem conhecimentos 
diversos e ampliam a visão de mundo, 
além de identificar a importância 
do Turismo em seus aspectos social, 
econômico, político, religioso e 
histórico, em complemento às matérias 
ministradas em sala de aula.

No ano passado, a ação foi 
realizada com os estudantes da E.M. 
Dona Antonieta Dias de Souza.

TURISMO

Estudantes da E.M. Emília de 
Lima participam do projeto

Eu gosto muito de 
aprender sobre a nossa 
cidade e os pontos 
importantes dela. A 
história que acho mais 
interessante é a do 
Bicame, que é também o 
símbolo de Nova Lima”

ashley Vitória 
dias tontino, 
5º ano da 
e.M. emília de Lima
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CULTURA

participantes atuam na elaboração de uma nova cartilha com todos os bens tombados e registrados

sextA nA FeiRA coMPLetARá 
21 Anos eM GRAnDe estiLo

programação especial começa no início de junho; ponto alto das comemorações 
será o show com a cantora e compositora fernanda takai

centRo cuLtuRAL PRoMoVe oFicinAs 
PARA VALoRizAção Do PAtRiMônio 

O projeto Sexta na Feira completará 
21 anos no dia 4 de julho e terá uma 
programação especial nas próximas 
semanas. O pré-aquecimento para as 
festividades já está definido para o início 
de junho com as apresentações dos 
grupos Simples Assim (7), Quadrilha Pé 
Roxo (14) e Bloop (21). 

Abrindo as festividades de 21 anos 
da Sexta na Feira, no dia 28 de junho, 
o público poderá conferir o show “O Tom 
da Takai” com a cantora e compositora 
Fernanda Takai em conjunto com a 
Orquestra de Ouro Preto. A apresentação 
faz parte também das comemorações de 
185 anos da AngloGold Ashanti, que trará 
a apresentação na Praça Bernardino de 
Lima, a partir das 20h, por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.  

O show prestará homenagem a Tom 
Jobim, falecido há 25 anos. No repertório 
estarão seus grandes sucessos, mas 
também haverá surpresas.

Tradição manTida
Consolidada há mais de duas 

décadas na Praça Bernardino de Lima, a 
Sexta na Feira é um espaço aberto para 
manifestações artístico-culturais de Nova 
Lima com o objetivo de criar uma agenda 

O Centro Cultural de Nova Lima está 
promovendo oficinas de fotografia em 
sua sede, na Rua Tiradentes, 78, Centro. 
O objetivo é sensibilizar e conscientizar 
a comunidade sobre a importância do 
Patrimônio Cultural de Nova Lima. Ainda 
têm vagas disponíveis para os cursos nas 
terças. Os interessados devem ter idade 
mínima de 15 anos.

Os inscritos participam às terças 

e quintas-feiras da confecção de uma 
nova cartilha que apresentará todo o 
Patrimônio Cultural do município tombado 
e registrado.

A oficina de fotografia “Um Olhar 
sobre o Patrimônio Cultural de Nova 
Lima” ocorre das 8h30 às 11h30 e a de 
Educação Patrimonial, das 14h às 16h. 

Mais informações:  3541-4424

Projeto foi revitalizado, mas 
mantém toda a sua tradição

Oficina de fotografia “Um Olhar sobre o Patrimônio 
Cultural de Nova Lima”, realizada no Centro Cultural

Acho muito bonita a arte de fotografar. É um 
momento ímpar, de captura de um movimento, 
uma imagem, um momento da história. Queria 
fazer esse curso para aprender mais sobre isso, 
sobre as técnicas adequadas para conseguir uma 
boa imagem. Estou feliz e satisfeito com o curso. 
É uma grande oportunidade que temos aqui no 
Centro Cultural”

ricardo almeida, 
19 anos, estudante

de apresentações, garantindo o acesso 
de forma democrática a todos. É nela 
que se encontram, apresentam e 
expõem a cada sexta os talentos da 
cidade. Da gastronomia ao artesanato 
e música de qualidade é o que não 
faltam em cada edição.  

Nos últimos meses, passou 
por importantes intervenções para 
trazer mais conforto ao público e 
proporcionar um ambiente mais 

seguro para as famílias. Quem 
frequenta o espaço e o entorno da 
Praça Bernardino de Lima nota uma 
presença abrangente da Polícia Militar 
e da Guarda Municipal.

geração de renda
A Sexta na Feira também 

oportuniza a geração de renda 
para expositores e artistas locais e 
empregos indiretos como prestadores 

de serviços e empresas da cadeia 
produtiva. Os expositores e demais 
interessados na cidade participaram 
gratuitamente de cursos de 
capacitação para aprimorar seus 
negócios. Nos encontros realizados, 
foram debatidas práticas e técnicas 
para o correto manuseio de alimentos 
e bebidas expostos nas barracas e 
como tornar o próprio negócio mais 
rentável. 
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ESPORTE

MontAnhês conquistA A tAçA ciDADe De noVA LiMA
clube vence o aliados e se sagra o primeiro campeão da competição organizada pela prefeitura

noVA LiMA se PRePARA PARA A DisPutA Do jeMG 
Oito unidades de ensino representarão a cidade na etapa microrregional, de 27 de maio a 2 de junho, em caeté

Na decisão que colocou frente 
a frente os campeões das regionais 
Nordeste e Centro 2, melhor para o 
Montanhês. Com um vitória por 4 a 3 
nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no 
tempo normal, a equipe do Cabeceiras 
venceu a finalíssima disputada contra 
o Aliados, de Honório Bicalho, no dia 
11 de maio, no Estádio Municipal 
Castor Cifuentes, e levou a Taça 
Cidade de Nova Lima 2019 para 
sua galeria de troféus. A partida foi 
muito equilibrada e, para conhecer o 
vencedor, reservou emoções até o fim.

Considerada um sucesso logo em 
sua primeira edição, a competição 
reuniu 21 clubes de diversos bairros 
da cidade. As equipes foram divididas 
em quatro regionais, com os campeões 
de cada uma delas premiados com 
troféus.

Com realização da Prefeitura e 
apoio técnico da Liga Municipal de 
Desportos, a Taça Cidade de Nova 
Lima foi criada para fomentar o 
esporte e incentivar a participação 
de atletas locais nas competições. 
Em sua primeira edição, mais de 
400 nova-limenses participaram das 
disputas.

Já estão definidas as escolas de 
Nova Lima na etapa microrregional 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais 
(Jemg), que será disputada de 27 de 
maio a 2 de junho, em Caeté. As oito 
unidades de ensino que garantiram 
vagas são: escolas estaduais Augusto 
de Lima, Deniz Vale e João Felipe da 
Rocha; institutos Cássio Magnani, 
Santa Terezinha e São Tomás de 
Aquino; além da Escola de Formação 
Gerencial – Sebrae e do Colégio Santo 
Agostinho.

Nesta etapa da competição, 
participam os estudantes-atletas 

das modalidades coletivas (basquete, 
futsal, handebol e vôlei) e do xadrez, 
nos módulos I (12 a 14 anos) e II (15 
a 17 anos), nos naipes masculino 
e feminino. Os campeões de cada 
modalidade coletiva e os quatro 
primeiros colocados do xadrez 
avançam para a etapa regional.

Além de organizar a etapa 
municipal, a Prefeitura é responsável 
por toda a parte logística das etapas 
fora de Nova Lima, desde o transporte 
até a alimentação das delegações, de 
modo que as equipes se preocupem 
somente em treinar e competir.

Após vencer nos pênaltis, Montanhês 
comemora título inédito

Delegação de Nova Lima será 
formada por 190 estudantes-atletas 

taça cidade 
de noVa lima 2019:

É uma satisfação enorme em conquistar mais um título para um 
clube tão grande como o Montanhês. Foi uma copa excelente, com 
times muito fortes, por isso a diretoria e nós, atletas e amigos, 
estamos de parabéns. Quero parabenizar também a Prefeitura e a 
Liga por toda a organização”

rodrygo Henrique,
Zagueiro e capitão do Montanhês

• campeão geral: Montanhês

• Vice-campeão geral: Aliados

• campeão da regional 
noroeste: Bola de Fogo

• campeão da regional 
nordeste: Aliados

• campeão da regional 
centro 1: Palmeirinhas

• campeão da regional 
centro 2: Montanhês

• artilheiro: Bruno Gregório de 
faria (5 gols – manchester)

• goleiro menos vazado: 
Alexandre das Graças Moitinho 
(2 gols sofridos em 6 jogos – 
Bola de Fogo)

unidade de enSino / modalidade

- colégio Santo agostinho: 
handebol feminino I e II, handebol 
masculino ii, vôlei feminino i e ii, 
basquete masculino e feminino I

- e.e. augusto de lima: xadrez 
feminino II

- e.e. deniz vale: futsal feminino ii

- e.e. João felipe da rocha: futsal 
masculino II, futsal feminino I, 
handebol masculino I, 
vôlei masculino ii e basquete 
masculino II

- escola de formação Gerencial 
– Sebrae: xadrez masculino e 
feminino II

- instituto cássio magnani: futsal 
masculino I

- instituto São tomás de aquino: 
vôlei masculino i e xadrez 
masculino I

- instituto Santa terezinha: xadrez 
masculino I
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MEIO AMBIENTE

PARque nAtuRAL 
MuniciPAL é ReAbeRto

em meio a uma vegetação exuberante, local é apropriado para a prática de lazer e recreação

Os cidadãos que gostam de 
praticar atividades físicas já 
podem voltar a frequentar um 
dos principais pontos de lazer e 
recreação de Nova Lima. Após 
tomar todas as providências 
necessárias e constatar a 
inexistência de risco à saúde dos 
visitantes, a Prefeitura reabriu o 
Parque Natural Municipal Rego 
dos Carrapatos.

O local abrange 34 hectares 
e está situado numa área de 
transição entre dois biomas: 
Mata Atlântica e Cerrado. Com 
uma rica biodiversidade, o 
espaço possui uma banqueta 
construída em 1810, que faz 
parte da história de Nova Lima. 
Neste ano, o parque completa seu 
19º aniversário.

Por meio do projeto Cami-
nhando e Aprendendo, o Governo 
Municipal também disponibiliza 
visitas orientadas ao local para 
escolas e demais instituições. Os 
interessados devem ligar para 
3547-5199.

Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos fica aberto de segunda a 

domingo, das 6h às 20h
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