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Governo Municipal investe  
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94% das crianças nova-limenses provenientes do 1º ano  
do ensino fundamental já estão alfabetizadas; expectativa é 
chegar ao final de 2019 com 98% dos estudantes do 2º ano 
com domínio fluente da leitura e escrita ortográfica.
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Ana Alice Costa Brum
e Alice Rosário Moreira,

estudantes da E.M. Emília de Lima
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Escolas fEcham 
sEmEstrE lEtivo 

com chavE dE 
ouro

Encerramos o semestre letivo nesta 
semana com motivo para nos orgulharmos 
das escolas da rede municipal de ensino: 
hoje, 94% das crianças provenientes do 
1º ano do ensino fundamental estão 
alfabetizadas, com domínio fluente da 
leitura e escrita ortográfica.

O resultado atende à meta prevista 
no Plano Municipal de Educação de 
Nova Lima, um cenário bem diferente de 
2017. No início daquele ano, realizamos 
a avaliação dos alunos do ensino 
fundamental para conhecer o nível de 
leitura na rede municipal, a partir de 
análises individuais, e o diagnóstico 
apontava dados preocupantes: 51% dos 
estudantes não sabiam ler; em algumas 
escolas, esse percentual superava a 
marca de 60%. O atual desempenho é 

MEIO AMBIENTEEDITORIAL

altamente satisfatório e resultado direto 
das mudanças que implementamos. 
Identificadas as principais dificuldades 
no processo de ensino e aprendizagem, 
adotamos uma metodologia de 
alfabetização mais adequada, promo-
vemos uma reorganização pedagógica 
nas unidades de ensino e investimos na 
formação continuada dos profissionais da 
educação.

Além disso, estamos investindo 
na reforma e ampliação de unidades 
escolares, como a E.M. Martha Drummond 
Fonseca, que receberá mais de R$ 900 mil 
em investimentos. 

Ações como essas evidenciam a 
atenção e o compromisso da Gestão 
Municipal com a qualidade do ensino 
na cidade e, consequentemente, com o 
desenvolvimento de nossas crianças. Esse 
trabalho continua e, ao longo do nosso 
governo, seguiremos sem medir esforços 
para fazer a educação de Nova Lima 
voltar a ser referência em Minas Gerais 
e no Brasil.

VITOR pENIDO,
PREFEITO

Hoje, 94% das crianças 
provenientes do 1º ano do 
ensino fundamental estão 
alfabetizadas, com domínio 
fluente da leitura e nível 
de escrita ortográfica

dá um like!

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 
tag.pnl.mg.gov.br

Um litro de óleo pode contaminar 
até 25 mil litros de água. Pensando nos 
danos que o descarte irregular desse 
produto pode causar ao meio ambiente, 
desde 2018, a Prefeitura implantou os 
ecopontos em 14 locais estratégicos da 
cidade, com o objetivo de dar destino 
correto ao óleo vegetal utilizado pela 
população.

Além de evitar entupimentos da 
rede de esgoto e a contaminação  
da água, esse resíduo que iria para 
os rios e solos pode ser reciclado e 
transformado em vários produtos, 
como o biodiesel.

Nos pontos de coleta, o cidadão 
pode depositar o óleo de fritura, 
acondicionado em garrafas pet bem 
vedadas. Como resultado positivo da 
iniciativa, já foram coletados 3.680 
litros de óleo de fritura usado, deixando 
de contaminar 92 milhões de litros de 
água potável. 

EcoPontos já ProtEgEram 
92 milhõEs dE litros dE água PotávEl  

desde março de 2018, projeto recebeu 3.680 litros de óleo  
vegetal que seriam descartados

• E.M. Benvinda Pinto Rocha: Rua Govan, 100, Jardim Canadá

• E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves: Rua Jardim, 10,  
Honório Bicalho

• E.M. Emília de Lima: Rua Abolição, 88, Centro

• E.M. Florie Wanderley Dias: Rua Princesa Isabel, 120,  
Vila São José

• e.m. martha drummond fonseca: rua José agostinho, 9b, 
Oswaldo Barbosa Pena

• E.M. Vicente Estêvão dos Santos: Rua José de Oliveira, 1.230, 
Bela Fama

• rodoviária: rua antônio Jardim, 455, centro

• Secretaria de obras e Serviços urbanos: rua madre tereza, 415, 
Centro

• Secretaria de meio ambiente: rua dr. cássio magnani, 253, 
Centro

• unidade vila da Serra: alameda oscar niemeyer, 1.465

• Parque Rego dos Carrapatos: Rua Joaquim Eloy de Azevedo, 
300, Olaria

• Igreja Santo Antônio: Rua Santo Antônio, 181, Retiro

• Igreja Santa Terezinha: Rua Monsenhor Mário da Silveira, 16, 
Boa Vista

• Sede dos escoteiros: rua antônio andré de oliveira, 45, cristais

confira onde eStão oS ecoPontoS  
e contribua você também!
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MEIO AMBIENTE

O Município de Nova Lima 
formalizou nesta segunda-feira,  
8 de julho, a intenção em assumir 
as atribuições originárias para 
licenciar, monitorar e fiscalizar 
os empreendimentos e atividades 
ambientais definidas na Deliberação 
Normativa nº 213 de 2017 do 
Conselho Estadual de Política 

Ambiental – Copam. A iniciativa gera 
mais responsabilidade ambiental e 
celeridade aos processos, uma vez 
que as equipes técnicas locais, além 
de conhecerem a fundo as questões 
ambientais da cidade, estão sendo 
capacitadas para uma análise mais 
eficiente. A nova regra passa a valer 
após a conclusão dessa capacitação. 

Além disso, o município 
manifestou também a intenção em 
celebrar Termo de Cooperação com 
o Estado para conceder autorização 
de supressão de vegetação nos 
casos cuja competência é atribuída 
ao Estado. A partir da assinatura 
do termo, que deve ocorrer depois 
da análise e aprovação do Estado, 

a cidade será a pioneira em Minas 
Gerais a assumir essa atribuição,  
o que passa a ser possível após um 
esforço de qualificação das equipes, 
além de adequações estruturais 
realizadas pela gestão. 

Durante o II Fórum Brasil de Gestão 
Ambiental, realizado em Campinas,  
nos dias 26, 27 e 28 de junho, foi confe-
rido a Nova Lima um papel de liderança 
nacional nas questões ambientais:  

a Secretaria Geral da Associação 
Nacional de Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente (Anamma).

Na oportunidade, também foram 
debatidos diversos temas como 

recursos hídricos, educação ambiental, 
áreas protegidas, mudanças no clima 
dos municípios, áreas contaminadas, 
cidades sustentáveis, qualidade do 
ar, gestão de resíduos, licenciamento, 

direito ambiental, ICMS Ecológico, Taxa 
de Controle de Fiscalização Ambiental, 
dentre outros assuntos.

Solenidade de assinatura foi realizada no dia 8 de julho, na Prefeitura

cidadE assumE gEstão da associação nacional  
dE Órgãos municiPais dE mEio ambiEntE 

com mais de 60% de área verde protegida, nova lima vem despontando  
como liderança nacional quando o assunto é preservação 

nova lima rEalizará licEnciamEntos 
ambiEntais até classE 4

município será pioneiro na autorização para supressão de vegetação  
nos casos cuja competência é do estado
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Nova Lima é a pioneira na região 
metropolitana e no estado a 
firmar esse convênio que a delega 
competência para autorização das 
intervenções ambientais de supressão 
vegetal. Ganham o estado, o município 
e o cidadão em celeridade, economia e 
preservação ambiental”

Há dez anos, a cidade buscava ter 
a autonomia para os processos de 
licenciamento ambiental, porém só 
agora a cidade conseguiu cumprir a 
legislação de acordo com a exigência 
do Estado. Nova Lima será um exemplo 
para outras cidades mineiras de 
economia e preservação ambiental. 
Também vai ajudar a diminuir a fila  
de espera dos processos desse nível” Antônio Augusto Melo Malard,

diretor-geral do Instituto Estadual de 
Floresta de Minas Gerais (IEF-MG)Germano Luiz Gomes Vieira,

secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Minas 
Gerais
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formaS de 
tratamento:

Prioritariamente, o tratamento 
ocorre em grupo com uma 
equipe multidisciplinar, forma-
da por médico, enfermeiro,  
assistente social, fonoaudiólo-
go, educador físico, fisiotera-
peuta, nutricionista, psicólogo 
e terapeuta ocupacional. 
Mediante avaliação médica, 
há também a prescrição de 
medicamentos (adesivo, goma 
de mascar, dentre outros). Uma 
sessão é realizada por semana 
e, após completar a quarta, 
ocorrem encontros quinzenais 
de acompanhamento. Em casos 
excepcionais, são realizadas 
abordagens individuais.

municíPio aPoia fumantEs a dEixarEm o cigarro
atualmente, cerca de 70 pessoas recebem tratamento nas unidades básicas de saúde

Patrícia começou a fumar aos 
17 anos, por influência de pessoas 
próximas. Além de achar um charme, 
se sentia importante e bonita com 
o cigarro. Hoje, 35 anos depois, 
frequenta um dos grupos de combate 
ao tabagismo de Nova Lima e tem 
como propósito superar o vício.

Assim como Patrícia, cerca de  
70 pessoas estão em acompanha-
mento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). A Prefeitura fornece, 
em conformidade com o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo, 
todas as informações e estratégias 
necessárias para acolher quem quer 
deixar o cigarro. 

As UBSs do município oferecem 
tratamento aos usuários. Para terem 
acesso ao serviço, os interessados 
devem procurar a UBS de referência de 
sua residência.

Saúde

Interessados devem procurar a UBS de referência  
de sua residência para terem acesso ao serviço
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O programa está me ajudando muito, pois aqui conversamos sobre as 
dificuldades, recebemos orientações dos profissionais e, com orientação 
médica, faço uso de um adesivo que me ajuda esquecer o cigarro e ficar  
12 horas sem fumar. Isso é um ganho enorme, ainda mais pra quem  
tem o hábito de fumar dois maços por dia. Vou parar”

patrícia Forte Lobo,
moradora do Bairro Vila São José e participante  
do grupo de combate ao tabagismo
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desde o início do mês de julho, 
os moradores da Residência Inclusiva 
finalmente estão de casa nova. 
Localizado na Rua Campos Sales,  
no centro da cidade, o imóvel é amplo 
e foi totalmente reformado e adequado 
para atender às necessidades dos 
residentes, apresentando portas e 
corredores mais largos, banheiro 
adaptado e rampa de entrada. 

O novo endereço possibilitou a 
ampliação de três vagas na unidade 
que conta com quatro quartos, sala 
de estar e TV, sala de atividades, 
escritório, três banheiros, sendo um 
adaptado para cadeirante, cozinha e 
lavanderia.

A casa recebe pessoas adultas, 
entre 18 e 59 anos, dependentes, 
com deficiência, que sofreram 
violações de direitos, tiveram seus 
vínculos familiares rompidos e 
foram institucionalizadas, a partir 
de determinação judicial. Apesar de 
tratar-se de uma unidade pública, 
assemelha-se a um lar, criando 
condições para que os residentes 
superem as violações sofridas e vivam 
com bem-estar e dignidade.

Atualmente, a casa conta com 
sete moradores atendidos por uma 
equipe técnica que inclui cuidadores, 
auxiliares, psicóloga e terapeuta 
ocupacional, além da coordenadora da 
unidade. A metodologia de trabalho 
busca estimular a sociabilidade 
dos residentes e o retorno familiar, 
quando possível. As ofertas 
incluem alimentação balanceada e 
acompanhamento nutricional; oficinas 
lúdicas, articulação com a rede de 
saúde e atendimento socioassistencial. 
De acordo com a legislação vigente,  
as residências inclusivas podem 
acolher até dez pessoas.

Cuidados ao 
Comprar pela 

internet 

Fazer compras pela 
internet pode ser um grande 
facilitador no dia a dia, além 
de proporcionar comodidade 
e economia de tempo, porém 
é necessário tomar alguns 
cuidados para não cair em 
golpes.

O Código de Defesa do 
Consumidor estabelece que 
as compras realizadas fora 
do estabelecimento comercial 
podem ser canceladas em 
até sete dias, a contar do 
recebimento.

•	 Verifique	se	o	site	possui	
endereço	comercial	físico	e	
anote	telefones

•	 Verifique	se	a	empresa	
possui	CNPJ

•	 Em	caso	de	dúvida,	
ligue	para	o	Serviço	
de	Atendimento	ao	
Consumidor	(SAC),	que	
deve	ser	oferecido	no	site

•	 Desconfie	de	ofertas	
espetaculares,	promoções	
imperdíveis	e	valores	
muito	abaixo	do	mercado

•	 Use	uma	senha	difícil	de	
ser	descoberta	e	não	a	
repasse	a	terceiros

•	 Guarde	os	dados	da	
compra:	número	do	
protocolo,	confirmação	
do	pedido	e	mensagens	
trocadas	com	o	fornecedor

•	 Caso	vá	efetuar	a	
compra	com	o	cartão	de	
crédito,	certifique-se	se	
o	site	possui	os	dados	
blindados,	por	meio	de	um	
cadeado	que	aparece	no	
canto	superior	direito	do	
navegador

dicas do Procon

acomPanhamEnto  
EsPEcializado

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

em caSo de dúvidaS Sobre 
oS SeuS direitoS, Procure: 
rua benedito valadareS, 69 

1º andar, Sala 4 
NOVA LIMA SHOPPING

3541-2999/ 3541-1708

qualidadE no atEndimEnto
  a PEssoas com dEficiência 

mudança de imóvel confere mais conforto e acessibilidade aos moradores da residência 
inclusiva; nova lima é uma das 17 cidades mineiras que oferecem o serviço

Casa oferece condições para que os residentes superem as violações 
sofridas e vivam com bem-estar e dignidade

Saiba 
maiS:
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Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social 
(Sedese), somente 17 municípios mineiros oferecem o 
serviço. No total, existem 26 residências inclusivas em 
Minas Gerais.

Eu e meu irmão fomos para abrigos 
desde pequenos, ele tinha 4 anos 
e eu, 3. Nós dois temos deficiência 
mental, tem gente que não entende. 
Mas aqui a gente vive bem, temos 
de tudo e principalmente carinho. 
Eu gostei ainda mais dessa casa 
nova, é bem mais espaçosa e fica 
no Centro. Agora eu vou começar a 
trabalhar em Belo Horizonte, como 
estoquista, vai ficar mais fácil de 
chegar”

Na outra casa, eu não conseguia ir 
para todo lado porque tinha escada. 
Aqui tenho mais liberdade. Meu 
quarto é grande e confortável. Estou 
muito satisfeita”

Robson Gomes Lopes,
de 29 anos, residente da unidade

Dona Ana Lúcia Santana 
Ferreira, de 57 anos, que tornou-
se cadeirante após um AVC
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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 18a Sessão Ordinária, realizada em 
02/05/2019, 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 19a Sessão Ordinária, realizada em 
09/05/2019, 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 20a Sessão Ordinária, realizada em 
16/05/2019, 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 21a Sessão Ordinária, realizada em 
23/05/2019, 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 22a Sessão Ordinária, realizada em 
30/05/2019, 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 23a Sessão Ordinária, realizada em 
06/06/2019, 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 24a Sessão Ordinária, realizada em 
13/06/2019, 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 25a Sessão Ordinária, realizada em 
19/06/2019, 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 26a Sessão Ordinária, realizada em 
27/06/2019, 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.

GSf-6570        554-14     09/01/2019    195,23    9596732   
GZb-5539       545-21     05/01/2019    195,23    8840586   
Hfc-4530       554-12     24/01/2019    195,23    9599304   
HGX-5227       581-96     22/01/2019     880,41    8900052   
HKK-1877       581-96     22/01/2019     880,41    8918326   
Hmu-3338      545-21     22/01/2019    195,23     8861207   
mru-0228      554-12     24/01/2019    195,23     8873729   
oPi-8041        556-80     24/01/2019    195,23     8910105   
PvJ-2612        554-12     09/01/2019    195,23     8852545   
PYX-0859       545-22     22/01/2019    195,23     8849560

HaG-2962       555-00      10/02/2019   130,16      8878998  
Hmi-4867       548-70       11/02/2019   195,23     8932175   
iav-8398        573-80       08/02/2019   293,47     8880297  
QnY-9825       599-10       12/02/2019    293,47    8947232

aZi-4365         556-80     20/02/2019    195,23     8962667   
cim-6211         556-80     11/12/2018    195,23     8848645   
fbX-3256        545-21     11/03/2019    195,23     8910825   
GtZ-1941        554-13     29/03/2019    195,23     9013614   
Gum-6197       556-80     28/12/2018    195,23     8866170   
Gvm-9817       653-00      21/05/2017    195,23    7624725   
GZv-8130         599-10     20/03/2019     293,47    9721550   
GZv-8130        548-70     20/03/2019     195,23    9721555   
GZW-3933       653-00      19/12/2018     195,23    8849521   
Had-8869       555-00      13/01/2019     130,16    8841424   
HbH-7939       552-50      19/12/2018    130,16    8804275   
HbJ-6942        736-62      19/02/2019    130,16    8903266   
Hef-8415        554-11      09/01/2019    195,23    8886395   
Hfi-0911         556-80     16/01/2019    195,23     8903920   
HGl-6622         556-80    26/02/2019    195,23     8917589  
HHr-2060        545-21    29/12/2018    195,23     9573482   
HHX-8264        554-11    04/02/2019    195,23     8887712   
HJn-7790        555-00     29/01/2019    130,16     9619857  
HJr-0846        554-14     28/02/2019    195,23     8898684   
HKc-7764        556-80     12/02/2019    195,23     8910123   
HlP-9553        550-90     15/01/2019    130,16     8887710   
HlX-9597        556-80     06/01/2019    195,23     8879036   
Hmu-3147       572-00     18/12/2018    195,23     8860698   
HmW-0482      545-21     14/01/2019    195,23     8852616   
Hnv-8459        550-90     05/01/2019    130,16    8822621   
Hof-9448        545-21     24/05/2017    195,23     7592016   
Kfc-1663         556-80     08/01/2019    195,23    8885262   
KlX-5781         554-12    12/12/2018    195,23     8843599   
nYG-2791        556-80     28/12/2018    195,23     8868572   
oHa-2415        555-00    13/02/2019    130,16     8962750   
olo-9487        554-14     05/12/2018    195,23     8813507   
olr-4921        548-70     17/12/2018    195,23     8865869   
olr-4921        762-51     03/02/2019    293,47     8928605   
olu-0516        556-80     11/02/2019    195,23     8881838  
olX-6014        554-12     18/01/2019    195,23     8863209   

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

edital de notificação da Penalidade de multa

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

comunicação de acolhimento da 
defesa da autuação

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

   Placa         infração         data          valor   Processamento

   Placa         infração         data          valor   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

notificação da Penalidade de multa                           
Período de devolução: 22/04/2019  a  02/05/2019

notificação da Penalidade de multa                                     
Período de devolução: 08/05/2019  a  15/05/2019

notificação da Penalidade de multa                                       
Período de devolução: 17/05/2019  a  06/06/2019

2489502018000303         GXK8981  8237468  
2489502017000177         GXP0854  7619955  
2489502017000190         Hiu9044  7642373  
2489502018000677         HJZ9829       8570352  
2489502018000697         Hna4615           8710972   
2489502019000004         Hna4615           8816370  
2489502018000432         HnP8410  9028437  
2489502018000361         HnX5545  8284855  
2489502018000365         HnX5545  8288193  
2489502018000452         HnX6318  8167141  
2489502018000434         Hod7879  8327682  
2489502019000085         JPQ2221  8497861  
2489502018000443         omf3365           8393388  
2489502018000375         oPJ1357  8305872  
2489502018000376         oPJ1357  8305876  
2489502018000622         oQK1942  8465072  

        nº defesa            Placa          nº Processamento 

indeferimento

indeferimento

indeferimento

deferimento

4895001201800127 

4895001201800143  

4895001201800132

4895001201900027

4895001201800139

4895001201800145  

4895001201800137  

4895001201900028  

GZY8682 

HHE5205  

HHJ5611 

HMW2016  

HKT5456  

GNJ3031   

OSX1081  

HMW2016  

recurso

recurso

recurso novo

recurso novo

Placa

Placa

Placa

Placa

deferimento

4895001201800124   HBZ6600   
recurso Placa

deferimento

4895001201900053     HHX8264    
recurso Placa

deferimento

4895001201800133 PUZ5218   
recurso novo Placa

deferimento

4895001201900039  PUL9818    
recurso novo Placa

deferimento

4895001201900041  OQX7918     
recurso novo Placa

indeferimento

4895001201800131   PXW1843   
recurso Placa

indeferimento

4895001201800148    AKH9264    
recurso Placa

indeferimento

4895001201800136 PUW2509   
recurso Placa

indeferimento

4895001201800140  HJU4146    
recurso Placa

indeferimento

4895001201800107  PXZ7169     
recurso Placa
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oQc-2846       556-80      22/12/2018    195,23    8796121   
oQm-2420      554-12      30/01/2019    195,23     9620007  
oQQ-3141       554-12      28/01/2019     195,23     8922355   
oQS-3970       599-10      22/01/2019    293,47     9605787   
oWt-9778       555-00      28/01/2019    130,16     8873953   
PvS-2160        604-12      13/02/2019     195,23     9651663   
PvW-1730      581-96      22/01/2019    880,41     9599291  
PWl-3495      554-12      20/12/2018    195,23     8876763   
PWn-8079      554-12      22/01/2019    195,23     8843625   
PZe-3784        554-12      29/01/2019    195,23     8881469   
PZZ-9844        554-11      11/03/2019    195,23     8938834   
PZZ-9844        554-11      11/03/2019    195,23     8942212   
QeP-7293       545-21      30/01/2019    195,23     8906394  
Qnc-8596       554-13      05/02/2019    195,23     8859177   
QnX-9822       573-80      11/02/2019    293,47     8901482   
QPu-6808         554-12       09/01/2019     195,23      8852960  

GWn-3787      573-80      26/03/2019     10:06     9010760   
HmZ-2784       556-80      18/03/2019     10:47     8972924   
Hnf-7417       545-21      25/02/2019     10:49     8964091   
laZ-4085        556-80     13/03/2019      16:16     8995381   
oQQ-1974       526-63      11/03/2019      21:12      8945382   
oQW-9468      538-00      14/03/2019     09:05     8935030   
PvW-5040      545-22      07/03/2019     20:38     9684207

GPc-7170        694-71      25/03/2019    11:00      9721594   
Grv-4350        599-10      23/04/2019     16:54      9820729  
HiY-6804         545-22     19/03/2019     15:15      8972936  
Klr-6763        554-12     24/04/2019     09:40      9091583   
oWS-2353       554-12     11/03/2019     10:17      8995172   
Pue-6108       550-90      26/03/2019     08:23      8965797   
PXa-3789       538-00      22/03/2019     22:32      8955249  

add-0086       555-00      24/04/2019     10:05      9038219   
edZ-4790        556-80      08/04/2019     14:10      9796509  
fni-1370        550-90      14/05/2019     10:47      9851493   
ftf-9631        545-26     10/05/2019      11:25       9124638   
GSm-2681       518-52     17/04/2019      17:23       9089650   
GSv-2894       548-70     08/05/2019      11:54      9086251   
GWi-4916       556-80      23/04/2019     15:12      9037485   
GWi-8709       555-00     15/04/2019      14:52      9017142   
GXJ-5484       556-80      15/04/2019      09:15      9046502   
GXJ-6872       556-80      06/04/2019      18:17      8989687   
GZa-3745      556-80       10/05/2019      15:10      9138500   
HaK-8967      555-00        29/04/2019      09:35      9113738   
HbW-0502     556-80       06/05/2019      11:08      9074187  
Hcl-5285       555-00       29/04/2019      11:01      9128076   
HcQ-8819      554-12       30/04/2019      13:41      9054093   
HcQ-9950      554-14         30/04/2019      10:13       9827659   
HdQ-7540      555-00       07/05/2019     10:40       9843960   
Hea-5757       555-00      30/04/2019     10:00      9113870  
Hem-3874      550-90       07/05/2019     11:14       9086200  
Hfm-7613      573-80      07/05/2019     17:39      9109668   
Hfn-7747       555-00       29/04/2019      11:50       9113116   
HGf-9442       555-00      26/04/2019     11:30       9057478   
HGo-2599        723-40        22/04/2019      22:55       9017443   
HHX-5757       555-00      29/04/2019     11:17      9113100   
Hiu-0629        548-70      30/04/2019     17:24      9044000   
HJa-2791        555-00      03/05/2019    10:55       9124243   
HJn-3435       554-12      23/04/2019     10:46      9120334   
Hmb-9704      555-00      16/05/2019     10:08      9092732  
Hmo-0826      573-80      25/04/2019     10:00      9005417   
Hmo-6472      550-90      24/04/2019     09:15      9056155   
Hmr-6108      762-52      16/04/2019     11:35      9040078   
Hno-4387       555-00      22/04/2019      09:02       9085875   
Hno-4387       555-00      07/05/2019     08:51       9125572   
Hno-5019       556-80      24/04/2019     09:17       9049236   
HnZ-5199       550-90      24/04/2019     09:17      9050340   

Hod-7933       550-90      26/04/2019     11:50      9099179   
Hod-7941       555-00      26/04/2019     10:29      9107867  
lrn-9187       555-00      07/05/2019     08:42      9125578   
mru-0228      554-12      02/05/2019     10:55      9064644   

nYl-7044        556-80      07/05/2019     09:29      9086221   
omG-0766       555-00     07/05/2019     10:19      9056193   
oQf-6131        545-26      29/04/2019     10:29      9115050   
oQf-6131        545-26      15/04/2019     09:04      9082856   
oQZ-7165        556-80     15/04/2019     10:35      9100544  
oWQ-8100      555-00      24/04/2019     09:55      9823519   
oWt-9156      554-12      03/05/2019     09:20      9054199   
oXb-6762       554-14      22/04/2019     09:35      9036852  
PPv-0300       555-00      13/05/2019     11:22      9843952   
Prt-0944       555-00      15/04/2019     10:37      9034156  
Pub-7733       554-11      05/04/2019      01:38      9023883   
PuJ-1860       555-00      24/04/2019     10:10       9823461   
PuJ-1860       555-00      09/05/2019     09:30      9841799   
PuQ-2504      554-11      10/05/2019     11:30      9084688   
PuS-0297       581-91     30/04/2019      19:34      9100454   
Pvn-9044      556-80      28/04/2019      14:42      9065092   
PvP-3051       554-14     10/05/2019     19:46       9124653   
PvQ-1329       554-12     30/04/2019     10:54       9053970   
PvS-9374       554-12     18/05/2019     11:09       9092874   
Pvv-5918       599-10      25/04/2019    17:00       9060999  
PWm-6174      556-80     13/05/2019     11:45       9092729   
PXl-3411        554-12      25/04/2019     11:02       9107238   
PXP-4176       555-00      25/02/2019     09:50      8898360  
PYa-8190       555-00      08/04/2019     07:00      9796124   
PYv-0971       555-00      24/05/2019     11:00      9148205   
PZo-7632       554-14     13/05/2019      08:26      9075983   
QmX-5417       556-80     08/05/2019     10:00      9125681   
Qna-7092       555-00     30/04/2019     10:05      9064759   
Qnd-0584      545-26      08/05/2019     14:40      9081613   
QoP-7110       545-21      22/04/2019     16:26      9788052   
QPi-4433        581-94      06/05/2019     12:01      9091115   
QPt-3574       550-90      24/04/2019     09:13      9066374   
QPZ-4094        554-12      03/05/2019      09:05      9084465   
QQl-8612        555-00      26/04/2019     10:10       9057293   

   Placa         infração         data          valor   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

notificação da Penalidade de multa                                    
Período de devolução: 17/05/2019  a  06/06/2019

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trânSito                              

Período de devolução: 24/04/2019  a  02/05/2019

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trânSito                              

Período de devolução: 07/05/2019  a  18/05/2019

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trânSito                              

Período de devolução: 21/05/2019  a  07/06/2019

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trânSito                              

Período de devolução: 21/05/2019  a  07/06/2019

notificação da autuação de infração à 
legiSlação de trânSito                              

Período de devolução: 21/05/2019  a  07/06/2019

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:

SEGURANçA

basE intEgrada dE sEgurança Pública é 
inaugurada no vila da sErra

ação entre poder público, moradores, comerciantes e empresários viabiliza  
a construção do equipamento em terreno cedido pela prefeitura 

No último dia 7, ocorreu a inaugu-
ração da Base Integrada de Segurança 
Pública no Vila da Serra, erguida em 
terreno cedido pela Prefeitura. A iniciativa 
foi idealizada pela União das Associações 
de Moradores do Vila da Serra, Vale do 
Sereno, Belvedere, MG-030 e Região – 
Univiva e pela Associação dos Lojistas e 
Comerciantes da Oscar Niemeyer (Alcon), 
com o apoio do grupo comunitário 
Marias Bonitas. A construção do imóvel 
foi viabilizada pelas empresas Patrimar 

e Terrazzas, responsáveis pelo projeto 
arquitetônico e pela execução das obras, 
respectivamente.

A base integrada servirá como ponto 
de apoio disponível para o trabalho da 
Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia 
Civil e Polícia Militar. A GCM atuará no 
policiamento preventivo e na fiscalização, 
orientação e controle de trânsito, além 
das operações conjuntas com os demais 
órgãos de segurança pública na região.

Imóvel conta com estrutura necessária para otimizar  
trabalho dos órgãos de segurança pública Fo
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No dia 11 de julho, foi assinado 
o termo de ordem de serviço para 
a reforma e ampliação da Escola 
Municipal Martha Drummond 
Fonseca, localizada na Rua José 
Agostinho, 2.335, no Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena. Na oportunidade,  

as melhorias previstas pela obra foram 
apresentadas aos pais de alunos e a 
toda comunidade escolar. 

A iniciativa permitirá um 
significativo aumento das vagas 
na unidade, podendo ampliar em 
até 350, para jornadas parciais, ou,  

no mínimo, 175, considerando o total 
de turmas integrais. Atualmente,  
a escola recebe 342 alunos, de 4 e 5 
anos; sendo 182 em horário integral e 
160 no parcial, distribuídos em 16 salas 
de aula.  Além do ensino qualificado, 
com currículo baseado nas melhores 

referências da área, são ofertadas 
atividades esportivas e lúdicas, com 
o intuito de desenvolver habilidades 
fundamentais para essa faixa etária 
e a alimentação balanceada. A escola 
conta com biblioteca, brinquedoteca, 
quadra e parquinho externo.

Entre os dias 15 e 26 de julho, a Prefeitura 
realizará a primeira Colônia de Férias da 
rede municipal. O projeto Curtindo Férias na 
Escola acontecerá das 13h às 17h, em todas 
as escolas, oferecendo atividades lúdicas, 
recreativas e esportivas para crianças do 
ensino fundamental. A colônia de férias vai 
proporcionar aos participantes momentos de 
socialização, acesso à cultura, ao esporte e 

lazer, além de auxiliar as famílias durante as 
férias, a partir da ocupação sadia do tempo 
livre das crianças. 

O projeto é inédito e recebeu 1.342 
inscrições. A programação será em dias 
alternados e ficará a cargo da escola. Basquete, 
taekwondo, vôlei, capoeira, dança, cinema, 
judô, handebol, futsal, karatê e música estão 
entre as atividades oferecidas.

No primeiro pavimento, 
será realizada a ampliação do 
refeitório, com a criação de 98 
novos lugares, a construção 
de quatro salas de aula,  
um banheiro e uma plataforma 
elevatória externa, que dará 
acesso ao andar superior.  
Além disso, diversas melhorias 
de infraestrutura também estão 
previstas, como colocação de 
forro, complementação de piso, 
dentre outros.

No segundo andar, serão 
construídos quatro novas 
salas de aula e dois banheiros, 
sendo um feminino e outro 
para pessoas com necessidades 
especiais. A fim de permitir a 
circulação para a plataforma 
elevatória que será criada, serão 
demolidos um banheiro e uma 
sala de aula, e será fechado o 
fosso do elevador. A estimativa 
é de que as benfeitorias de 
restauro e remodelamento da 
unidade tenham uma duração 
de nove meses.

EDUCAçãO

amPliação da E.m. martha drummond fonsEca 
criará mais 350 atEndimEntos

prefeitura investe cerca de r$ 900 mil na obra que qualificará ainda mais a educação na unidade

Assinatura do termo de ordem de serviço para a reforma e ampliação da escola ocorreu no dia último dia 11
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No início da gestão, um diagnóstico 
apontou que 51% das crianças de 2º 
e 3º anos não estavam alfabetizadas. 
Para transformar essa realidade,  
a Prefeitura desenvolveu uma força-
tarefa com diversas ações prioritárias 
que passaram pela adoção de uma 
metodologia de alfabetização mais 
adequada, pela elaboração de material 
próprio, formação de professores, 
até a reorganização pedagógica das 
unidades de ensino. 

Após pouco mais de dois anos de 

trabalho, os resultados desse empenho 
já foram alcançados. De acordo com 
a meta cinco do Plano Municipal 
de Educação, Nova Lima assumiu 
o compromisso de alfabetizar 80% 
das crianças até o final do 1º ano. 
Contudo, os resultados ultrapassaram 
a expectativa, chegando a 94% 
de fluência da leitura e escrita de 
crianças que passaram do 1º para 
o 2º ano. O número considera as 
limitações de alunos de inclusão,  
que nem sempre acompanham o 

processo de letramento no mesmo 
tempo da turma. A expectativa é 
fechar o ano de 2019 com 98% dos 
estudantes do 2º ano alfabetizados.

E os bons frutos não param por aí. 
A garantia da alfabetização no tempo 
certo vem impactando positivamente 
nos resultados dos demais anos da 
rede municipal de ensino, uma vez que 
os alunos chegam mais preparados 
para vivenciar novos conteúdos.

EDUCAçãO

mEta suPErada: nova lima alcança  
94% dE alfabEtização no 1º ano  

do Ensino fundamEntal
superação de um dos principais objetivos do plano municipal de educação, que previa a fluência  

da leitura e escrita por 80% desses alunos, reflete compromisso com a educação

Na sala de aula do 2º ano da Escola Municipal Emília de Lima, estão a sorridente Luisa Moreira Aguiar,   
Arthur Emanuel Patrocínio do Nascimento e Bianca Silva Oliveira 
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Eu me surpreendi com o início 
da leitura do meu filho. A forma 
de fazer as sílabas, de formar 
as palavras até chegar à leitura. 
Foi muito rápido! Já no 1º ano 
ele conseguia ler e agora, no 2º, 
está totalmente alfabetizado. Por 
si só a criança já é curiosa, já 
tem o interesse pelos livros, pela 
leitura, e o trabalho feito dentro 
da escola com as professoras 
desperta e estimula ainda mais 
essa curiosidade. A gente percebe 
um trabalho sério realizado pelo 
executivo. Nova Lima está muito 
bem quanto à educação”

Errado é com dois erres, você 
sabia? Eu já li esse livrinho antes.  
‘O Livro Errado’. Eu gosto de ler 
para a minha irmã, porque ela 
ainda não sabe. Quando eu também 
era pequeno precisava de alguém 
para me contar as histórias, agora 
eu mesmo sei o que está escrito, sei 
até como escrever as palavras.  
Já fiz até uma carta para a minha 
mãe”

Wilson Rodrigues de Moura,
pai do aluno Heitor Bernardo de 
Moura, matriculado no 2º ano da 
E.M. Emília de Lima

Ravi Santos Ferreira,
7 anos, aluno do 2o ano da Escola 
Municipal César Rodrigues

Turma do 2o ano da Escola Municipal César Rodrigues,  
no Miguelão, pratica leitura todos os dias

Por meio da metodologia elaborada pela Prefeitura, alunos 
alcançaram um desempenho de excelência na leitura e escrita
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contEnção na rua galo novo é ExEcutada
intervenções no local vão oferecer mais segurança para moradores e pedestres

govErno rEaliza Paisagismo  
Em EsPaços Públicos

PLANEJAMENTO

OBRAS E MANUTENçãO URBANA

A Prefeitura está construindo um 
muro de arrimo em um trecho da Rua 
Galo Novo, no Bairro Galo. Também 
será executado um talude revestido de 
grama com canaleta de drenagem e 

uma passagem para descida de água. 
Além da recuperação do pavimento 
asfáltico, serão construídos passeios 
e cerca de proteção para pedestres.

O local estava perigoso para o 

trânsito de moradores, pedestres 
e motoristas, pois trata-se de 
uma encosta e o trecho da via 
ameaçava desmoronar, em função da 
inexistência de talude de proteção.  

A situação se agravou com a declivi-
dade acentuada de aproximadamente 
seis metros entre a Rua Galo Novo e 
a via de acesso à Copasa.

Rua Galo Novo passa por manutenção

Os serviços de paisagismo 
continuam na Avenida José Bernardo 
de Barros, Centro, com a substituição 
de grama. Também recebe revitalização 
a Praça São José, no Vila São José. 
Como parte do serviço de melhoria, 
os canteiros foram preparados para 
receber a grama e foi necessária a 
remoção de uma palmeira da espécie 
areca-bambu (palmeira de jardim) e 
outra também será retirada do local, 
pois as raízes estavam impedindo o 
crescimento de outras espécies de 
plantas e da grama. Essas palmeiras 
serão transportadas para o espaço de 
vivência da área de transbordo.

Já os serviços de capina serão 
realizados, na segunda quinzena de 
julho, nos seguintes bairros: Alto do 
Gaia, Bela Fama, Santa Rita, Vila Nova 
Suíça, Boa Vista, Bela Vista, Quintas e 
Cariocas.

Na Praça Vila São José, o paisagismo dá mais vida ao local Capina realizada no Bela Fama
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A população deve colaborar, não 
jogando lixo nas vias e preservando 
o paisagismo nos espaços públicos
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continuam as manutEnçõEs 
Em EsPaços Públicos

serviços de contenção e alargamento de vias, recomposição de pisos de passeios  
e de praças proporcionam melhorias

rua maEstro vilEla 
rEcEbE nova rEdE dE 

Esgoto

Como parte das ações do plano de governo 
municipal, a Prefeitura continua com a manutenção 
em espaços públicos. São serviços que há anos 
precisavam ser executados. Agora, a Administração 

Municipal realiza os trabalhos para garantir o direito 
de ir e vir do cidadão com segurança. Além disso, 
a manutenção mostra que a cidade está mais bem 
cuidada; um direito de cada morador ter o espaço 

perto de casa ou do local de trabalho seguro e com 
visual bonito.

No Bairro Jardim Serrano, estão em fase final a confecção de meio-fio  
e o alargamento de um trecho da Rua Ludovico Barbosa.

A escadaria da Travessa Antônio Januário, no Bairro Vila São Luiz, passa por 
manutenção no piso, que era irregular, e no corrimão, que estava quebrado. 
Esse serviço vai proporcionar mais segurança para os pedestres.

Quem passa pela Avenida José Bernardo de Barros pode notar que, em alguns 
trechos, o passeio já foi recomposto e, em outros, está em fase de recuperação, 
devido a buracos ocasionados pelos longos anos sem manutenção. Esse serviço 
segue em toda a avenida.

A Prefeitura está reconstruindo parte do muro da Escola Técnica Utramig,  
no Bairro Oswaldo Barbosa Pena, que apresentava perigo de desabar por causa 
das raízes de árvores que provocaram trincas.

OBRAS E MANUTENçãO URBANA

rua ludovico barbosa (jardim serrano) travessa antônio januário (vila são luiz)

avenida josé bernardo de barrosutramigOBRAS E MANUTENçãO URBANA

A Prefeitura construiu nova rede 
de esgoto na Rua Maestro Vilela,  
no Centro, onde foi feita a contenção 
de parte da via, que havia cedido há 

muitos anos. A rede antiga apresentava 
vazamento que infiltrava no solo e 
escorria em taludes. A nova rede tem 
30 metros de extensão. 
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A Prefeitura realizou, no último dia 4, a entrega 
das obras de revitalização da quadra poliesportiva 
do Bairro Matadouro – localizada na Rua Antônio 
Serafim da Silveira, 15. Autoridades, lideranças 
comunitárias e moradores locais participaram da 
solenidade.

Além da revisão de toda a parte elétrica,  
o espaço passou por revitalização completa,  
com troca de alambrados, pintura geral e marcação 

esportiva da quadra para a prática de vôlei, futsal, 
basquete, handebol e peteca.

Essa é a segunda das 19 revitalizações com-
pletas que serão realizadas nos ginásios e quadras 
poliesportivas de Nova Lima. No mês passado,  
o Governo Municipal concluiu os serviços na quadra 
do Bairro Cruzeiro. A expectativa é de que todas 
sejam finalizadas ainda neste ano.

ESPORTE

Cinco unidades de ensino de 
Nova Lima se preparam para a etapa 
regional dos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (Jemg), que será disputada de 29 
de julho a 3 de agosto, em Uberlândia, 
no Triângulo Mineiro: o Instituto 

Santa Terezinha, Centro Educacional 
São Tomás de Aquino, Colégio Santo 
Agostinho e as escolas estaduais João 
Felipe da Rocha (Polivalente) e Maria 
Josefina Sales Wardi. 

Na etapa regional, disputada em 

Pitangui, o Polivalente conquistou o 
título do basquete masculino módulo 
II e o Colégio Santo Agostinho,  
do basquete masculino e feminino 
I – garantindo três conquistas nova-
limenses nas modalidades coletivas.

Para a disputa da competição,  
o Governo Municipal segue oferecendo 
todo o suporte logístico para que as 
delegações se preocupem somente 
em trazer para Nova Lima o melhor 
resultado possível.

Autoridades, lideranças comunitárias e moradores 
locais compareceram à solenidade de entrega

Quadra do Matadouro fica na Rua Antônio Serafim da Silveira, 15

Equipes que se sagrarem campeãs em Uberlândia representarão Minas Gerais nos Jogos Nacionais

eScolaS de nova lima 
na etaPa eStadual 

do jemg

•	 colégio Santo agostinho: 
basquete masculino e 
feminino I, judô e natação

•	 centro educacional 
São tomás de aquino: 
atletismo

•	 escola estadual joão 
felipe da rocha: basquete 
masculino II e judô

•	 escola estadual maria 
josefina Sales Wardi: judô

•	 instituto Santa terezinha: 
atletismo

comunidadE do matadouro rEcEbE  
quadra PoliEsPortiva rEvitalizada
governo municipal conclui segunda das 19 revitalizações programadas em nova lima

nova lima disPutará fasE Estadual do jEmg
escolas locais representarão a cidade de 29 de julho a 3 de agosto, em uberlândia
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Eu já jogava bola nesta quadra, 
mas agora será bem melhor. Ela 
ficou muito legal”

Davi Miranda Silva (à direita),
ao lado do irmão Mateus, 
moradores do Matadouro
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ESPORTE

De 22 de julho a 9 de agosto, a Prefeitura abre inscrições 
para o Campeonato Nova-limense de Futsal 2019. No total, 
serão disputadas 13 categorias. No masculino, haverá 
competições desde o sub-7 até o veterano (para maiores 
de 45 anos). Já no feminino, a novidade será a inclusão 
das categorias sub-13 e sub-17.

As equipes interessadas devem preencher o formulário 
no site da Prefeitura: novalima.mg.gov.br. Outra opção 
é retirar a ficha de inscrição na Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, localizada na Rua Melo Viana, 174, Centro. 
Cada equipe poderá inscrever até 14 atletas.

O Governo Municipal realizará reuniões técnicas nos 
próximos dias 22 e 23, para apresentar as fórmulas das 
competições. O Campeonato Nova-limense de Futsal 2019 
será disputado nos ginásios do Olaria, Cariocas e das 
escolas estaduais Augusto de Lima e João Felipe da Rocha 
(Polivalente), com início previsto para 23 de agosto.

Nova Lima terá mais uma edição do seu tradicional campeonato de futsal

camPeonato  
nova-limenSe de 

futSal 2019

maSculino:
• Sub-7
• Sub-9
• Sub-11
• Sub-13
• Sub-15
• Sub-17
• Sub-20
• Adulto
• Master
• Veteranos

feminino:
• Sub-13
• Sub-17
• Adulto

 

maiS informaçÕeS:
(31) 3541-4328

cidadE sE PrEPara Para o maior  
camPEonato dE futsal dE sua histÓria

no ano passado, competição reuniu mais de 3.500 atletas nas mais diversas modalidades
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CULTURA

A Escola de Música de Nova Lima 
ampliará suas atividades neste segundo 
semestre e abrirá mais 140 vagas para 
o público infantil. Elas são direcionadas 
para as crianças com idades entre 7 e 
8 anos, regularmente matriculadas no 
ensino fundamental. As inscrições serão 

realizadas entre os dias 22 de julho e 2 
de agosto, das 9h às 11h e das 13h às 
18h, na própria sede da escola, na Rua 
Franzen de Lima, 73, Centro.

Uma nova série de atividades 
vem sendo elaborada pela direção 
em parceria com a Prefeitura e a 

Sociedade Artística Brasileira – Sabra, 
por meio da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, com o patrocínio da Vallourec.  
Nessa proposta estão contemplados 
um novo Plano Pedagógico com maior 
duração para o Curso de Musicalização 
Infantil, com o desenvolvimento em 

diversos instrumentos musicais, for-
mação de plateia e vivências cidadãs.

Os responsáveis deverão apresentar 
no ato da inscrição cópia do seu 
documento de identidade, do RG ou da 
certidão de nascimento da criança e do 
comprovante de endereço.

O Núcleo de Atividades Literárias 
do Centro Cultural de Nova Lima 
realizará um bate-papo com o nova-
limense doutor Helvécio Batista Carlos 
no dia 23 de julho (terça-feira), às 19 
horas, na Rua Tiradentes, 78, Centro.  
A entrada é franca.

O convidado fará o lançamento 
do caderno de textos “Envergar e não 
quebrar”. Ele escreveu textos para 
um blog nos anos de 2014 e 2015, 

enquanto fazia tratamento para curar 
uma leucemia. Recuperado, o médico 
apresentará ao público seu trabalho 
escrito sobre como vencer a doença.

Formado na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG),  
com especializações em Medicina 
Interna e Medicina do Trabalho, 
Helvécio Batista Carlos exerce sua 
profissão nas prefeituras de Nova Lima 
e Belo Horizonte.

Helvécio Batista Carlos é especialista em Medicina Interna e Medicina do Trabalho

Escola dE música abrE mais 140 vagas  
Para as crianças do municíPio

oportunidades são voltadas para alunos com idades entre 7 e 8 anos,  
regularmente matriculadas no ensino fundamental

doutor hElvécio é o PrÓximo convidado  
do núclEo dE atividadEs litErárias

médico fará o lançamento do caderno de textos “envergar e não quebrar” no dia 23 de julho
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Não haverá processo seletivo; todos os inscritos serão contemplados

InscrIções para a 
escola de MúsIca 

22 de julho a 2 de agosto, das 9h 
às 11h e das 13h às 18h, na Rua 
Franzen de Lima, 73, Centro.
Apresentar: cópia do documento 
de identidade do responsável, do 
RG ou da certidão de nascimento 
da criança e do comprovante de 
endereço.

Médico escreveu textos para um blog nos anos 
de 2014 e 2015, enquanto fazia tratamento para 
curar uma leucemia
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

A Feira Bom Levar da Nossa 
Gente, que funciona todos os 
sábados, das 8h às 14h, na Praça 
Bernardino de Lima, foi revitalizada. 
As barracas ganharam lonas novas, 
personalizadas e confeccionadas com 
material resistente em tons amarelo 
e branco. 

Ao todo, são 17 barracas onde 
são comercializados produtos de 
artesanato em geral, plantas e 
arranjos naturais; bebidas, pães e 

bolos caseiros. Apresentações musicais 
ao vivo de artistas locais incrementam 
a feira. 

Esse projeto de economia 
criativa da Prefeitura apoia o 
microempresário a superar os 
desafios de ter o seu próprio negócio e 
ser bem sucedido; também incentiva 
o empreendedorismo na cidade e 
funciona como uma incubadora de 
negócios que oferece cursos gratuitos 
de capacitação em gestão de custos, 

compras, vendas, marketing, entre 
outros, aos participantes. 

Além de ser uma oportunidade 
de vendas, a feira serve como uma 
vitrine para divulgação de produtos e 
serviços, bem como dos trabalhos dos 
músicos nova-limenses que alegram 
o ambiente.  Com isso, os expositores 
podem, cada vez mais, aumentar os 
conhecimentos, a clientela e expandir 
a geração de renda pessoal e familiar.

fEira bom lEvar dE cara nova
projeto de economia criativa está com visual novo e moderno 
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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.  

engenheiro civil (cód.1769)

Com idade acima de 18 anos; ambos os 
sexos. É necessário ter formação superior em 
engenharia civil com Crea ativo no Conselho 
Regional de MG; Carteira de Habilitação (B). 
atividades: atuação em obras de construção 
civil em Belo Horizonte e em Conceição do 
Mato Dentro. benefícios: vale-transporte e 
vale-refeição. horário de trabalho: das 7h 
às 17h. salário: a combinar.

Serralheiro (cód. 1765)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
ensino fundamental completo e experiência 
anterior comprovada na função. atividades: 
soldagem em chapas de aço, formas 
metálicas, barras perfiladas e solda MIG. 
benefícios: vale-transporte e cesta básica. 
horário de trabalho: das 7h às 16h. salário: 
faixa de R$ 1.300,00.

técnico de ti (cód.1794)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter formação técnica na área de informática 
ou formação superior (completa ou em 
andamento) em cursos relacionados à 
tecnologia da informação; ter disponibilidade 
para trabalhar na região do Alphaville. 
atividades: implantar novas tecnologias, 
prestar suporte técnico na operação 
de microinformática e manutenção da 
infraestrutura de tecnologia da informação 
e Comunicação da Empresa, atendendo às 
necessidades de cada área e usuário, visando 
otimizar o uso, a operação e a expansão 
dos equipamentos e sistemas. benefícios: 
planos de saúde e odontológico, auxílio-
alimentação, seguro de vida, vale-transporte 
e previdência privada. horário de trabalho: 
44 horas semanais. salário: r$ 2.617,69.

técnico de controle e automação 
(1795)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter formação técnica em mecânica, 
elétrica ou controle e automação; ter 
disponibilidade para trabalhar na região do 
Alphaville. atividades: planejar e controlar 
as manutenções preventivas e corretivas 
em máquinas, equipamentos e instalações 
da fábrica, visando possibilitar o correto 
funcionamento dos mesmos. benefícios: 
plano de saúde e odontológico, auxílio-
alimentação, seguro de vida, vale-transporte 
e previdência privada. horário de trabalho: 
jornada 12x36. salário: r$ 2.617,69 + 30% 
de periculosidade.

vigia – PeSSoa com deficiência 
(código 1801)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter ensino fundamental completo. 
atividades: realizar controle de acesso 
de visitantes e funcionários em portaria 
empresarial. benefícios: vale-alimentação e 
vale-transporte. horário de trabalho: escala 
12x36. salário: r$ 1.455,69.

os cadastros poderão ser feitos até 
17 de julho. 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 

Já expus os meus trabalhos em 
outros momentos aqui na cidade. 
Agora retornei à Feira Bom Levar 
porque gosto de Nova Lima e as 
pessoas valorizam o artesanato. A 
Prefeitura é acolhedora e mostra 
para o cidadão possibilidades de 
emprego, de renda e conhecimento”

Sempre faço cursos promovidos 
pela Prefeitura. Isso ajuda no meu 
aprendizado na feira. Aprendi a 
fazer cálculos de custos e benefícios 
e recebi incentivo para utilizar a 
maquininha de cartão de crédito.  
É uma opção a mais para 
não perder venda e fazer uma 
poupança, pois o dinheiro já cai  
na conta”

Fiz cursos de capacitação sobre 
controle de vendas, gestão de 
negócios e marketing. Ajudou muito 
na forma de atendimento aos 
clientes. A Feira Bom Levar também 
me incentivou a abrir uma loja, 
pois vários clientes procuram os 
meus produtos em dias diferentes 
do sábado”Adriana Cristina Silva Santos,

expositora de peças em pintura 
barroca Gorete Aparecida Martins,

expositora de pães e bolos 
caseiros

Lúcio Manoel Silva,
expositor de arranjos de plantas e 
flores naturais

Para se tornar um expositor da feira bom levar da nossa gente, informe-se na sala 
do Empreendedor: rua chalmers,  88, centro - nova lima. tel.: (31) 3541-5181

economia 
criativa

Conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera 
valor econômico. A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz 
receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento 
humano. A economia criativa abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens 
e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos.

Acesse novalima.mg.gov.br e conheça os produtos da Feira Bom Levar da Nossa Gente
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