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ACIDADE

EM NOVA LIMA
CEFET

Prefeitura firma parceria com o 
Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais (Cefet-MG), cumprindo 
compromisso assumido com os nova-limenses
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Nosso governo tem conseguido 
importantes avanços para a 
construção de uma Nova Lima 
com a qualidade de vida que a 
população merece. Esse caminho 
passa, necessariamente, por 
mais educação e saúde para 
os moradores. É por isso que 
temos investido em melhorar os 
serviços prestados e na oferta 
de programas que realmente 
possam transformar a vida dos 
nova-limenses. 

Nesse sentido trazemos uma 
notícia positiva na área da 
Educação: a vinda do Cefet para 
a cidade. Essa é uma instituição 
de referência em cursos técnicos, 
tão necessários para que os 
jovens possam se desenvolver 
e conquistar uma vaga no 
mercado de trabalho. O Cefet era 
um sonho antigo de Nova Lima 
que tornaremos realidade agora 
e que trará grandes frutos para 
a população. 

Também temos boas novas na 
área da saúde. Credenciamos 
hospitais para reduzir a extensa 
fila de cirurgias aguardadas, há 
anos, por cidadãos que agora 
contarão com mais agilidade do 
setor público para resolver essa 
demanda tão essencial.

Nosso governo trabalha e avança 
para trazer novos motivos para 
nossa cidade voltar a se destacar 
como a melhor para se viver. 
Com compromisso e empenho, 
vamos continuar fazendo mais 
por nossa gente.
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IMPORTANTES PASSOS 
PARA A SAÚDE 
E A EDUCAÇÃO

Regional Nordeste

O CEFET ERA UM 
SONHO ANTIGO DE 
NOVA LIMA QUE 
TORNAREMOS 

REALIDADE AGORA 
E QUE TRARÁ 

GRANDES FRUTOS 
PARA A POPULAÇÃO 

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) ou e-mail: 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Participe ativamente da 
reconstrução de Nova Lima!

PRESTIGIE A FEIRA DE BICALHO 
REALIZADA UM DOMINGO POR MÊS

A cada domingo do mês, das 10h às 16h, 
a Prefeitura realiza a Feira de Bicalho, na 
Praça da Estação. Produtos caseiros, doces, 
hortifrutigranjeiros, conservas e peças 
de artesanato e atração musical são os 
ingredientes da feira. 

O evento propicia valor social à comunidade 
local, incentiva o desenvolvimento do 
comércio da região, além de ser fonte de 

renda para os expositores e fomentar o 
turismo na região.

Quem for conferir a edição de agosto da 
Feira de Bicalho, que será realizada neste 
domingo (13/08), vai encontrar o que há 
de melhor da produção local. Além disso, 
para garantir a animação do público, as 
atrações musicais serão o DJ Roody e a 
Banda Clube A. 

Para garantir a qualidade dos alimentos produzidos pelos expositores da Feira de Bicalho, 
a Vigilância Sanitária da Prefeitura de Nova Lima ministrou, na última semana, palestra 
para 20 feirantes. Foram passadas informações sobre os cuidados com a manipulação e 
procedência dos produtos para serem comercializados sem prejuízo para os consumidores.

FEIRANTES REALIZAM CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
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Planejamento

VAMOS FALAR SOBRE MOBILIDADE URBANA?
Prefeitura cria hotsite para incentivar a participação popular para traçar melhorias         

 Plano de Mobilidade Urbana de Nova Lima segue a todo vapor; 
0 diagnóstico está em fase final. Foram feitas pesquisas de 
campo e contagem de veículos, bem como levantamentos de 
dados referentes aos transportes público e escolar e a acidentes. 
Também foram identificados os pontos de interesses, como 
estabelecimentos de saúde, escolas e atrações turísticas.

Todas essas informações serão fundamentais para a 
construção de um diagnóstico confiável e seguro, e serão úteis 
para planejar e traçar medidas que garantam a mobilidade do 
nova-limense agora e no futuro. Será, ainda, uma importante 
contribuição para a revisão do Plano Diretor. 

A participação da população é fundamental e, para isso, a 
Prefeitura criou o hotsite (canal virtual em que é possível ter 
acesso a informações sobre o andamento do plano); basta se 
cadastrar no www.planmobnovalima.com.br.

Pela ferramenta já é possível ter acesso a documentos, fazer 
downloads de relatórios, apresentações e, ainda, cadastrar 
sugestões de melhorias do sistema de mobilidade. Tudo será 
registrado e analisado pela equipe técnica. Também será 
possível acompanhar o cronograma de atividades e eventos 
públicos, com acesso à agenda que também está disponível 
no canal.

VARANDAS URBANAS PARA UMA CIDADE MAIS VIVA

Contribuir com o paisagismo da cidade. É com esse 
intuito que foi assinado, no dia 10 de agosto, um decreto 
que permite a instalação de parklets em vários locais 
do município. Com um conceito de varanda urbana, o 
projeto padrão desses espaços em Nova Lima é moderno 
e prevê a instalação de bancos, mesas, guarda-sóis 
e bicicletário. O projeto é padronizado e valorizará, 
também, o Centro, incentivando novos usos, bem como 
a apropriação urbana. 

A implantação de parklets será permitida após estudos 
das características do local. Tanto empresas públicas ou 
privadas quanto pessoas jurídicas ou físicas poderão 
abraçar o projeto desde que cumpram as condições 
estabelecidas no decreto. A Prefeitura fornecerá um 
manual de regras com as condições de instalação, 
manutenção e conservação.

Os parklets poderão ser instalados apenas nas ruas e 
avenidas com características favoráveis, sem prejudicar 
o dia a dia das pessoas que passam pelas vias. Vale 
lembrar, no entanto, que esses espaços não são uma 
extensão dos estabelecimentos comerciais. 

O QUE É UM PARKLET?
Os parklets não atrapalham o tráfego nem poluem o ambiente. Pelo 
contrário, dão vida à cidade, criam espaços bonitos e agradáveis 
em meio à correria do dia a dia e são um convite também para 
se acomodar, observar e curtir peculiaridades do entorno e que, 
muitas vezes, não são observadas, talvez pela correria do cotidiano. 
Abrace e cuide dessa ideia!

Conhecidos como parklets, espaços poderão ser solicitados por empresas ou cidadãos 

O QUE É O PLANO DE MOBILIDADE URBANA?
Esse é o principal instrumento de planejamento dos sistemas de 
circulação e transporte. O objetivo é traçar ações para o futuro da 
cidade (a médio e longo prazo), com foco no transporte coletivo.
Pelo plano serão definidas as propostas e diretrizes para que 
Nova Lima tenha uma mobilidade de qualidade, com melhoria de 
acessibilidade e integração dos diferentes modos de transporte. 

As empresas e cidadãos interessados em habilitar 
parklets podem entrar em contato pelo (31) 3541-4387 
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PREVENÇÃO CONTRA AS CHUVAS
Prefeitura realiza serviços periódicos de manutenção na rede pluvial 

Lixo, entulhos e outros objetos 
jogados nas ruas contribuem para o 
entupimento das bocas de lobo, ramais 
e galerias de água pluvial e provocam o 
alagamento nas vias públicas. 

Com o intuito de prevenir esses 
transtornos que são comuns em época 
de chuvas (de setembro a março), o 
serviço público de manutenção do 

sistema de drenagem nas vias públicas 
foi intensificado este mês.

A manutenção feita, principalmente, 
no sistema coletor da região baixa 
da cidade – que fica mais vulnerável 
ao entupimento por causa do grande 
volume de lixo e detritos que descem 
com as águas das partes altas – 
consiste na limpeza do interior das 

bocas de lobo, dos ramais e galerias da 
rede que coletam a água pluvial.

Também é executada a limpeza 
mecanizada com um caminhão que 
aplica jato de água de alta pressão 
para a sucção dos detritos. O serviço 
compreende, ainda, a recomposição e 
troca de peças danificadas das bocas 
de lobo.

Obras

A população pode contribuir, 
não jogando lixo, entulho ou 

outros objetos nas vias públicas 
para que esses não obstruam 
as bocas de lobo; um simples 

gesto de não jogar papel de bala 
na rua, por exemplo, é outra 

importante contribuição.

Prefeitura realiza manutenção nas bocas de lobo nos bairros Matadouro, Bonfim, 
Cascalho e avenidas José Bernardo de Barros e Antônio Serafim. A manutenção 
também será feita nas ruas que margeiam a Av. José Bernardo de Barros 

MAIS LOCALIDADES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
O serviço de limpeza da Prefeitura continua na 
cidade. Na segunda quinzena de julho, foram 
atendidos os bairros Alvorada, Cristais, Chácara dos 
Cristais, Matadouro e Bela Vista, além das ruas Lauro 
Magalhães Santeiro e Lincoln Tolentino e a Avenida 
Geraldo Dias Borges.

Nesta primeira quinzena de agosto, estão programadas 
a limpeza de bocas de lobo e sistemas de drenagens, 
bem como a pintura de meio-fio na região central.      
A capina segue, ainda, na Avenida Presidente Kennedy 
e em Honório Bicalho.

COMUNICADO
A Prefeitura de Nova Lima comunica que, desde o dia 31 
de julho de 2017, o estabelecimento farmacêutico abaixo 
relacionado está cadastrado para comercialização/
dispensação de medicamentos à base de substâncias 
retinoides de uso sistêmico (lista C2), em cumprimento 

às Portarias SVS/MS nº. 344 de 12/05/98 e nº. 06 de 
01/02/99.

• Drogaria e Perfumaria Verde Viva LTDA (CNPJ: 
42.824.961/0001-600 – Rua Lauro Magalhães Santeiro, 
nº 137, Chácara dos Cristais – Cadastro nº: 003/2017)

Nova Lima, 12 de agosto de 2017

174.5

KM
 (L

in
ea

r)

JUNHOMAIO

208.4

148.65

Serviço de capina

JULHO

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s



PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 5

Trânsito

COMEÇAM ALTERAÇÕES VIÁRIAS 
NA ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 

As mudanças programadas para 
melhorar o trânsito na região do Vila 
da Serra já começaram. A Alameda 
Oscar Niemeyer (trecho próximo 
ao Hospital Biocor) passará a ter 
estacionamento em paralelo para 
liberar duas faixas de trânsito em 
cada sentido, o que vai trazer mais 
fluidez ao trânsito. 
As mudanças não têm custo para a 
Prefeitura, pois a construtora Caparaó 
arcará com os custos como medida 
mitigatória do Empreendimento 
Concórdia.

LINHA AVENIDA PASSA NO OSWALDO BARBOSA PENA II
A linha do Transporte Coletivo Avenida passou a atender, 
em caráter experimental, ao Bairro Oswaldo Barbosa Pena 
II, tendo em vista a crescente demanda nos últimos anos. 

Ainda poderão ser feitos ajustes nos itinerários e horários 
para que os usuários da linha Avenida não sejam 
prejudicados e também de acordo com a demanda real do 
Oswaldo Barbosa Pena II.

Obras

05:45 06:25 07:00 05:40 06:00 07:05 06:40 07:00 08:15
07:40 08:25 09:30 08:15 09:30 10:45 09:40 10:55 12:10
10:10 11:00 11:40 11:30 12:45 14:00 13:20 14:40 16:00
12:20 12:50 13:55 15:15 16:35 17:45 17:30 18:50 20:10
15:00 15:55 16:35 18:30 20:00 21:10 21:20 22:20
17:15 18:00 18:25 22:20 23:30
19:20 20:30 21:30
22:30 23:40

Grifado 05:40 Sabados 06:40 Domingos, Saída do B. Mina D'Água

AVENIDA
Quadro de Horários

Dias Úteis Sábados Domingos/Feriados

Atendimento aos Bairros Mingu e Mina D'Água
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MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA 
PROFESSOR ALDO ZANINI  É FINALIZADO
A Prefeitura finalizou uma obra para 
a contenção de um trecho da Avenida 
Professor Aldo Zanini, na região da 
Rua Nova, logo depois da Creche 
Menino Jesus. Parte da rua estava 

desmoronando e oferecia perigo a 
motoristas e pedestres. O local agora 
está seguro e a via liberada para o 
trânsito de veículos.

ANTES DEPOIS
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Saúde

CREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS 
VIABILIZARÁ MAIS DE 900 PROCEDIMENTOS 
Nossa Senhora de Lourdes e Vila da Serra serão contratados para reduzir a antiga fila 
de espera por cirurgias e exames eletivos

O atendimento à demanda 
reprimida existente em Nova Lima 
por serviços de saúde avança. 

Depois de normalizar a realização 
de exames laboratoriais, com cerca 
de R$ 600 mil de redução no custo 
total, e de adquirir equipamentos 
para retomar exames eletivos que 
estavam parados desde 2013, 
como na área de oftalmologia e 
otorrinolaringologia, a Prefeitura 
realizou o credenciamento dos 
hospitais Nossa Senhora de Lourdes 
e Vila da Serra. 

• Otorrinolaringologia
• Cabeça e pescoço
• Buco-maxilo-facial
• Varizes
• Urologia
• Geral 
• Proctologia
• Pediatria

• Ortopedia
• Ginecologia
• Plástica (não estética)
• Neurocirurgia
• Cardiologia
• Torácica
• Oftalmológica

CIRURGIAS ELETIVAS: EXAMES ELETIVOS 
AMBULATORIAIS – HOSPITALARES:

• Diagnose em cardiologia   
  hemodinâmica (adulto e pediátrico)
• Eletrofisiologia
• Litotripsia extracorpórea

INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES:

• Clínica adulto
• UTI neonatal
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As internações Clínica Adulto 
e de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal 
também integram os serviços 
médicos hospitalares e 
ambulatoriais no Plano 
Operativo Assistencial.

A medida permitirá 
a realização de 
mais de 900 

procedimentos 
por ano.

Os hospitais passarão 
a realizar cirurgias 
e exames eletivos 

conforme estimativa 
anual do fluxo 

pré-definido na rede 
municipal de saúde. 



Educação

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM CORPORAL

Sentar, engatinhar, levantar, andar, correr, 
ajoelhar, puxar, empurrar, marchar. O que 
parece simples e faz parte de um processo 
natural de desenvolvimento das crianças 
é estimulado pelos profissionais da rede 
municipal durante a educação infantil. 
Afinal, é por meio do movimento que as 
crianças se expressam.

A linguagem corporal é um dos eixos do 
ensino voltado às crianças de 0 a 6 anos e 
possibilita a construção de conhecimentos 
e de saberes. Dessa forma, diversas 
experiências são trabalhadas com os alunos, 
dentre elas, dançar, pular, rolar, brincar 
no espelho e manusear sensorialmente o 
próprio corpo e objetos diversos.

Os resultados são logo percebidos, como a 
construção da noção de espaço tendo como 
referência o próprio corpo. Mais que isso: ao 
vivenciarem as experiências da linguagem 
corporal, as crianças aprendem atitudes, 
valores e procedimentos.

Projeto com sequência didática e atividade permanente permite que crianças 
se apropriem do mundo físico, natural e social por meio dos sentidos

Por meio da linguagem corporal, a interação entre os alunos e a expres-
são de sentimentos, desejos, ideias e necessidades são estimuladas
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Após a implantação dos cursos 
de Ensino à Distância, Prefeitura e 
Cefet-MG já discutem a oferta de cursos 
presenciais e até de ensino superior

Educação

CEFET-MG CHEGA À CIDADE PARA AMPLIAR
A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS
Processo seletivo e início das aulas serão realizados, ainda, neste segundo semestre

Para cumprir um antigo compromisso com os nova-limenses, a Prefeitura 
não mediu esforços e firmou parceria com o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Já neste segundo semestre de 
2017, serão oferecidos em Nova Lima três cursos de Ensino à Distância 
(EAD) com duração de dois anos: eletroeletrônica, meio ambiente e 
informática para internet.

Serão disponibilizadas 50 vagas por curso, totalizando um atendimento a 
150 estudantes. O Cefet-MG será instalado no prédio da Escola Municipal 
Emília de Lima, no centro da cidade, e disponibilizará tutores, professores 
e coordenador. Aos sábados, serão ministradas aulas práticas presenciais.
Para o preenchimento das vagas, a Comissão Permanente de Vestibular 
(Copev) do Cefet-MG realizará um processo seletivo, que respeitará a 
legislação federal de reserva de vagas para cotas.

Polo do Cefet-MG em Nova Lima será instalado, inicialmente, na Escola Municipal Emília de Lima

Yan Santos do Carmo, 17 anos,
estudante da Escola Estadual Deniz Vale

Tenho percebido o grande empenho da Administração 
Municipal em buscar a melhoria da educação em nossa cidade. 
O Cefet é a instituição onde a maioria dos alunos quer estudar. 
Sua vinda para Nova Lima vai despertar o interesse das pessoas, 
que muitas vezes querem entrar para a instituição, mas não têm 
condições, por exemplo, de arcar com os custos da passagem

Professora Giani David Silva, 
diretora de Extensão e Desenvolvimento 
Comunitário do CEFET-MG

A implantação de um Centro de Educação 
Tecnológica em Nova Lima é uma demanda 
antiga e foi retomada pelo prefeito Vitor Penido 
e pelo diretor-geral, professor Flávio Santos, que 
estão muito empenhados nisso. Já há, inclusive, 
uma comissão constituída de professores para 
discutir com a Prefeitura as reais expectativas 
em relação aos cursos presenciais que o Cefet-MG 
poderá oferecer
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Mariana Alvarenga das Dores, 18 anos,
estudante do Liceu Santa Maria Imaculada

Considero muito importante a parceria da 
Prefeitura com o Cefet para oferecer os 
cursos em Nova Lima. A qualificação técnica 
contribui para a inserção dos jovens no 
mercado de trabalho e, consequentemente, 
sua autonomia. Essa parceria vem num 
momento em que preciso tomar uma 
decisão importante para meu futuro 
profissional. Por isso, pretendo fazer 
o curso de Informática para Internet



Desenvolvimento Social

UM OÁSIS DE ESPERANÇA
Conheça os serviços do Desenvolvimento Social em Nova Lima

Com a inauguração do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) na região central, Nova Lima 
passou a ter, pela primeira vez, 100% do seu território 
coberto pela Proteção Social Básica, condição em que 
somente alguns municípios brasileiros se encontram.

O Cras atua na prevenção de situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, 
com ações como o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 
oficinas, palestras socioeducativas, dentre outras.

Assim como o Cras, a Prefeitura dispõe de diversos 
serviços para atender à população que mais precisa. 
Confira!

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.

• Benefícios Eventuais

Realiza acolhida, inserção das famílias e dos indivíduos na rede de serviços 
socioassistenciais, visitas domiciliares, atendimento a pessoas com deficiência para 
encaminhamento ao Passe Livre, da BHTrans, e avaliações socioeconômica e de 
remissão e isenção de IPTU/ISSQN e outros processos.

Outros serviços:
• Passe Estudantil: promove o auxílio-transporte a estudantes cujo o núcleo 
familiar detenha renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, 
residentes e domiciliados em Nova Lima
• Inclusão Produtiva: oferece orientação profissional individual e em grupo, realiza 
encaminhamentos para oportunidades de trabalho, cursos e outras atividades 
formais
• Programas de Transferência de Renda: Vida Nova, Bolsa Família, Cadastro 
Único para inclusão em programas sociais e carteirinha do idoso

UNIDADES DO CRAS
Cras Centro
Rua Domingos Rodrigues, 199, Centro. Atendimento: 8h às 18h 
Telefone: (31) 3547-4790 / 3541-9442 
E-mail: cras.centro.semds@pnl.mg.gov.br  

Cras Cruzeiro
Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, 320, Cascalho.  
Telefone: (31) 3542-5684 / e-mail: cras.cruzeiro@pnl.mg.gov.br
Atendimento: 8h às 17h 

Cras Noroeste
Rua Heston, 50, Jardim Canadá / Telefone: (31) 3581-3067  
E-mail: cras.noroeste@pnl.mg.gov.br / atendimento: 8h às 17h

Cras Nordeste
Rua Cardoso, 56, Honório Bicalho / Telefone: (31) 3542-3020 
E-mail: cras.nordeste@pnl.mg.gov.br / atendimento: 8h às 17h Unidade do Cras Centro

Rua Pereira de Freitas, 84, Centro / Telefone: (31) 3541-4422
e-mail: beneficioseventuais.semds@pnl.mg.gov.br
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Os serviços de Proteção Social Especial de 
Média Complexidade oferecem atendimento e 
acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos 
violados, cujos vínculos familiares e comunitários não 
foram rompidos. 

Rua Chalmers, nº 91, Centro 
Telefone: (31) 3542- 5905 - 98786-7354 
e-mail: protecaosocialespecial.semds@pnl.mg.gov.br

• Centro de Referência Especializado
 de Assistência Social (Creas)

É a unidade pública que oferta serviço especializado 
e continuado a famílias e indivíduos (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos e mulheres) 
em situação de ameaça ou violação de direitos.                     
O Creas busca construir um espaço para atendimento, 
acompanhamento e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.

Desenvolvimento Social

Proteção e Atendimento Especializado 
a Família e Indivíduos (Paefi)

Oferece apoio, orientação e acompanhamento a famílias 
com um ou mais de seus membros em situação de 
ameaça e violação de direitos, como violência física ou 
psicológica, negligência, violência sexual, adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob 
medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, 
abandono, discriminação por orientação sexual, raça ou 
etnia, entre outras.

Medidas Socioeducativas

Disponibiliza atendimento individualizado a adolescentes, 
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, e a seus familiares.

Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas)

É focado na identificação e abordagem de casos de 
população em situação de rua, trabalho infantil, exploração 
sexual de crianças e adolescentes, dentre outras.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Atua no cuidado com as famílias e pessoas que vivem em situações de 
risco, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, 
o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento da autonomia. 

Serviço de Acolhimento Institucional

O serviço de Acolhimento Institucional oferta acolhimento em diferentes 
tipos de equipamentos às famílias ou cidadãos com vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados a fim de garantir a proteção integra (moradia, 
alimentação, higienização e outros). Para isso, organiza-se de forma a 
garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade 
de ciclos de vida. Dentre esses equipamentos, em Nova Lima, existem os 
abrigos governamentais (provisórios, destinados a crianças e adolescentes  
de 0 a 18 anos) e a residência inclusiva (acolhe jovens e adultos com 
deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou quebrados).  

Rua Dr. Cássio Magnani, 525, Retiro (Bicame)
Telefone: (31) 3541-4383 / e-mail: creas.semds@pnl.mg.gov.br 
Atendimento: 8h às 18h

Rua Chalmers, 91, Centro - Telefone: (31) 3542-5904 
e-mail: acolhimentoinstitucional.semds@pnl.mg.gov.br
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Políticas Públicas

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE IGUALDADE 
RACIAL DEBATE POLÍTICAS PÚBICAS

Debater e propor ações que contribuam 
para a promoção de políticas públicas 
foi uma das metas da IV Conferência 
Municipal de Igualdade Racial realizada 
nos dias 28 e 29 de julho, em Nova Lima. 

Com o tema “O Brasil na década do 
Afrodescendente: Nova Lima promovendo 
a Igualdade Racial”, o objetivo da 
conferencia foi debater 11 eixos temáticos 
relacionados ao mercado de trabalho, 
o empoderamento da mulher negra, 
o combate ao racismo institucional e 
muito mais. Foram escolhidos ainda os 
delegados para representar a cidade na 
Conferência Estadual.

Além dos debates, o público assistiu à 
palestra do professor cabo-verdiano, 
Pedro Andrade Matos, doutor em 
Relações Internacionais e mestre em 
Ciências Políticas, que contou um pouco 
sobre os desafios do negro para criar e 
ocupar espaços na sociedade. 

A programação teve também a 
apresentação do grupo de congado de 
Nossa Senhora do Rosário, da capoeira 
Popeye Team e dos alunos do Centro 
de Atividades Comunitárias do Jardim 
Canadá em parceria com a ONG Mãos 
Amigas. 

Encontro foi realizado nos dias 28 e 29 de julho com a participação de lideranças e sociedade civil

Pedro Andrade Matos, 
Nascido na cidade de Cabo Verde, na África, 
doutor em Relações Internacionais, mestre 
em Ciências Políticas e professor da Escola 
Superior Dom Helder Câmara

A luta dos negros na tentativa de ocupar 
espaços acaba se igualando à luta dos 
países da África numa busca anterior, de 
criar esses espaços. Por um longo período 
a história do negro foi camuflada e não 
contada. Aprendemos em sala de aula 
uma língua, uma história e uma vivência 
que não eram nossas

VEM AÍ A SEMANA 
MUNICIPAL DA JUVENTUDE

A partir do dia 16 deste mês, a Prefeitura realiza 
uma programação especial para marcar a Semana 
da Juventude. Dentre as ações estão a promoção 
de minifóruns e recreios culturais nas escolas 
estaduais e particulares de Nova Lima com o 
objetivo de levar aos estudantes o conhecimento 
sobre as políticas públicas para a juventude, assim 
como debater ações que possam melhorar a vida 
dos jovens nas cidades. 

O ponto alto da semana será no dia 21 de 
agosto, às 10h, no Hall Nobre da Prefeitura, com 
a apresentação da Identidade Jovem (ID Jovem): 
documento que possibilita acesso aos benefícios 
de meia-entrada em eventos artístico-culturais 
e esportivos e também às vagas gratuitas ou 
com desconto no sistema de transporte coletivo 
interestadual.

O programa é destinado às pessoas com idade 
entre 15 e 29 anos, com renda familiar mensal de 
até dois salários mínimos e inscritas no Cadastro 
Único do Governo Federal. A ID Jovem tem validade 
de 180 dias e pode ser renovada pelo smartphone. 

Programação contará com o lançamento 
da Identidade Jovem no dia 21

COMO FAÇO PARA TER MINHA ID JOVEM?
A ID Jovem é um cartão virtual que deverá ser apresentado nos  
estabelecimentos, seja pela  tela  do   smartphone  ou  impresso pela 
página da internet. Para se inscrever pela internet é necessário ter 
o Número de Identificação Social (número de 11 dígitos que consta 
nos cartões de benefícios sociais), acessar o site idjovem.caixa.gov.
br/idjovem/#/jovem, preencher os dados que forem solicitados e 
gerar o cartão. Pelo aplicativo para smartphones: basta fazer o 
download do APP da ID Jovem, preencher o seu NIS e os dados 
cadastrais solicitados e gerar o cartão virtual da ID Jovem. 
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Vagas de Emprego

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.  

PIZZAIOLO (CÓD. 98)
Sexo masculino, com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter ensino fundamental e experiência mínima de seis 
meses na função. Benefício: vale-transporte. Horário de 
trabalho: das 17h às 01h. Salário: R$ 937,00

CORTADOR INDUSTRIAL (CÓD. 147) 
Ambos os sexos, com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter curso de corte industrial e experiência em elaborar 
mapa de corte, corte de tecidos; amarração de tecido 
cortado. Benefício: vale-transporte. Horário de trabalho: 
das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira e, das 8h às 
12h, aos sábados. Salário: R$ 1.400,00

COSTUREIRA (CÓD. 140)
Sexo feminino, com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter experiência em costurar tecidos e materiais sintéticos 
para mobiliário e almofadas. Preferência para quem 
residir no Jardim Canadá. Horário de trabalho: das 7h às 
17h50, de segunda a quinta-feira e, das 7h às 16h40, 
às sextas-feiras. Benefícios: vale-transporte, refeição na 
empresa e assistência médica. Salário: R$ 1.464,75 

ALMOXARIFE (CÓD. 163)  
Sexo masculino, com idade de 25 a 45 anos.                         
É necessário ter ensino médio completo, experiência 
mínima de seis meses com almoxarifado, conhecimento 
de instrumentos para medidas (paquímetro) e pacote 
Office. Benefício: vale-transporte.  Horário de trabalho: 
das 7h30 às 17h18, de segunda a sexta-feira. Salário: 
R$ 1.200,00 

AUXILIAR DE MECÂNICA (CÓD. 156)
Sexo masculino, com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter ensino médio completo e experiência como auxiliar 
de mecânica. Benefício: vale-transporte. Horário de 
trabalho: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e, das 
8h às 12h, aos sábados. Salário: R$ 1.000,00  

ATENDENTE DE PADARIA (CÓD. 161)
Sexo masculino, com idade de 18 a 60 anos.                        
É necessário ter ensino médio completo e experiência 
mínima de seis meses com atendimento ao público ou 
vendas. Benefício: vale-transporte e assistência médica. 
Horário de trabalho: das 13h às 22h20, com uma folga 
por semana. Salário: R$ 985,00

AUXILIAR DE COSTURA (CÓD. 141)
Sexo feminino, com idade de 25 a 50 anos. É necessário 
ter experiência mínima de seis meses. Horário de 
trabalho: das 7h às 17h50, de segunda a quinta-feira 
e, das 7h às 16h40, às sextas-feiras. Benefícios: vale-
transporte, refeição na empresa e assistência médica. 
Salário: R$ 973,88 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 116)
Sexo masculino, com idade de 25 a 45 anos. É necessário 
ter ensino médio completo e experiência como auxiliar 
administrativo. Horário de trabalho: das 7h às 17h, de 
segunda a quinta-feira e, das 7h às 16h, às sextas-
feiras. Benefícios: vale-transporte, vale-refeição, cesta 
básica, seguro de vida, plano de saúde e odontológico. 
Salário: R$ 1.169,48

CAIXA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 148)
Ambos os  sexos, com idade de 25 a 45 anos. É necessário 
ter ensino médio completo e experiência mínima de seis 
meses. Horário de trabalho: das 10h às 18h20 ou das 
13h40 às 22h, com uma folga por semana. Benefício: 
vale-transporte. Salário: R$ 1057,07 + quebra caixa

VENDEDOR 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CÓD. 149) 
Ambos os sexos, com idade de 25 a 45 anos. É necessário 
ter ensino médio completo e experiência mínima de seis 
meses.  Horário de trabalho: das 10h às 18h20 ou das 
13h40 às 22h, com uma folga por semana. Benefício: 
vale-transporte. Salário: R$ 1071,00 + comissão

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA 13

Fazenda

FORÇA-TAREFA DE FISCALIZAÇÃO 
CHEGA À REGIÃO CENTRAL DA CIDADE
Prefeitura trabalha para garantir o cumprimento da legislação 
em vias, praças públicas e estabelecimentos comerciais

Depois de realizar uma intensa 
fiscalização na região do Vila da 
Serra, o Governo Municipal já 
prepara uma operação conjunta 
na sede de Nova Lima, que será 
iniciada ainda no mês de agosto. 
Neste primeiro momento, a 
intervenção terá caráter educativo, 
a fim de orientar e solucionar as 
eventuais irregularidades.

Numa segunda fiscalização, 
os materiais irregulares serão 
apreendidos e os estabelecimentos 

comerciais que estejam em 
desconformidade com a lei serão 
autuados para regularização, sob 
pena de serem interditados ou 
fechados.

A ação conjunta envolve as 
secretarias de Fazenda, Meio 
Ambiente, Planejamento e Gestão, 
Saúde, Obras e Serviços, além de 
Segurança, Trânsito e Transportes 
Públicos, e conta com o apoio da 
Polícia Militar.

NÚMEROS DA FISCALIZAÇÃO 
NO VILA DA SERRA
308 kg de alimentos sem controle de procedência apreendidos
200 propagandas irregulares removidas
4 notificações de desobstrução de passeios (já cumpridas)
3 trailers em situação irregular retirados
4 estabelecimentos interditados por falta de condições ou de alvará

Comerciantes e ambulantes que cometem irregularidades serão notificados
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Meio Ambiente

PARQUE REGO DOS CARRAPATOS 
SERÁ PALCO DO ECOAÇÕES

Agende o dia 20 de agosto para 
passar a manhã com a família no 
Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos. Nessa data, a partir das 8h 
até as 12h30, a Prefeitura vai realizar 
mais uma edição do EcoAções, evento 
em que a população pode desfrutar de 
momentos de lazer em meio à natureza 
no espaço bucólico do parque. 

Haverá sorteio de mudas, feira de 
produtos artesanais, oficinas de 
brinquedos criados com materiais 
recicláveis e atração musical.

O Parque Natural Municipal Rego 
dos Carrapatos abriga os setores de 
Educação e Fiscalização Ambiental da 
Prefeitura e está aberto para visitação 
todos os dias, das 6h às 20h. 

Rua Joaquim Elói Azevedo, nº 300, 
Olaria. Info.: (31) 3541-4376

No domingo (20/08), leve a família para participar das atividades de lazer

ATENÇÃO ÀS QUEIMADAS 
Além de representar perigo à segurança, queimadas causam danos à saúde e provocam desequilíbrio ambiental

Nesta época do ano são comuns 
os incêndios florestais por 
causa do aumento de focos de 
queimadas, condições climáticas 
e vegetação muito seca. A ação 
do homem é uma das principais 
causas dos incêndios seja ao 
jogar ponta de cigarro aceso em 
uma mata ou na queima de lotes. 

Os danos causados pelo fogo são 
graves como a morte de animais; 
destruição de casas, postes 
de eletricidade e automóveis; 
poluição dos cursos d´água; 
acidentes nas estradas; e outros.

A queimada é considerada crime 
inafiançável, com pena de um a 
quatro anos de reclusão e prevê 
multa com valor que varia de   
R$ 400,00 a R$ 80.000,00. 

• Queimadas são permitidas somente com a autorização 
  do Instituto Estadual de Florestas (IEF)
• Nunca acenda fogo em áreas de reservas ecológicas 
  preservação permanente e parques florestais
• Não queime resíduos em quintais e terrenos baldios 
• Não lance ponta de cigarro acesso nas ruas, matas e estradas

• Não descarte resíduos em lugares onde há vegetação, 
  principalmente objetos altamente inflamáveis
• Não acenda fogueiras e velas em áreas verdes
• Não jogue latas de metal e vidros em qualquer local
• Não solte balões e evite acender vela dentro de casa

PRECAUÇÕES PARA EVITAR INCÊNDIOS:
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Ao identificar focos de incêndios, ligue para:
153 – Defesa Civil ou 193 – Corpo de Bombeiros



ESCOLA DE BAILADOS SE PREPARA 
PARA APRESENTAÇÃO DE FIM DE ANO

A Escola de Bailados se prepara  para 
a produção do Ballet Dom Quixote, 
no Teatro Municipal, em dezembro. O 
clássico do balé acadêmico marcará 
o encerramento das atividades 
letivas da escola neste ano. A direção 
optou por escolher o repertório Dom 
Quixote justamente por ter sido 
o primeiro ballet que a Escola de 
Bailados montou na cidade. 

Tradicional em Nova Lima, a cada 
ano, forma novos artistas-cidadãos 
e promove a arte por meio da dança.
Com tantos anos na cidade, a Escola 
de Bailados tem feito história. 

Apenas neste ano, recebeu dois 
prêmios no I Encontro Municipal de 
Dança do Teatro Francisco Nunes, foi 
condecorada com o segundo lugar 
no Ballet Clássico categoria júnior 
e com o terceiro no Jazz, categoria 
juvenil.

Agenda

FINAIS DO CAMPEONATO NOVA-LIMENSE

Depois de intensas disputas ao longo dos últimos 
meses, o Campeonato Nova-limense de Futsal 
chega ao seu momento decisivo e promete agitar 
a cidade. Até o dia 14 de agosto (segunda-feira), 
serão conhecidos os finalistas de oito categorias: 
sub-17 prata, sub-17 ouro, sub-20 prata, sub-20 
ouro, master, adulto bronze, adulto prata e adulto 
ouro. As decisões serão disputadas no dia 19 de 
agosto (sábado), com jogos das 10h às 17h, no 
Ginásio e Parque Aquático Municipal. Prestigie!

JEMG 2017

As escolas de Nova Lima cumpriram com louvor a 
missão de representar a cidade nos Jogos Escolares 
de Minas Gerais (Jemg 2017), que reuniram mais 
de 1.250 escolas, de 830 municípios. Na etapa 
estadual, disputada no início do mês, em Uberaba, 
a estudante Rebeca Diniz conquistou o 1º lugar na 
natação, mesma colocação de Tiago Tarchi, no Judô. 
Ambos são alunos do Santo Agostinho, que ainda 
ficou em 4º lugar no handebol feminino I. Com os 
títulos, os estudantes de Nova Lima garantiram 
vaga nos Jogos Nacionais da Juventude, que serão 
disputados no próximo mês, em Curitiba. Também 
merecem destaque a estudante Paula Cristina, do 
São Tomás de Aquino, em 2º lugar no salto em 
distância, e a escola João Felipe da Rocha, 4º lugar 
no futsal masculino II.

LANÇAMENTO DE LIVRO I

O segundo livro da série “História Tricentenária do 
Alto Rio das Velhas – Nova Lima e seus distritos”, 
do escritor Walter Gonçalves Taveira, será lançado 
na quarta-feira (23/08), às 19 horas, no Núcleo de 
Atividades Literárias (Centro Cultural de Nova Lima, 
Rua Tiradentes, 78 – Centro). A obra apresenta 
os 317 anos do município desde 1700, quando 
da descoberta do ouro na região até o presente 
momento.  

LANÇAMENTO DE LIVRO II

O Núcleo de Atividades Literárias, localizado no 
Centro Cultural de Nova Lima (Rua Tiradentes, nº 
78 – Centro) será sede do lançamento dos livros “As 
cartas de amor que não te enviei” e “Confissões de 
amor no direito”, no dia 30 de agosto, às 19 horas.  
As obras retratam poesias do autor Paulo Geraldo 
Corrêa, falecido em 2014.
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Cultura

A Escola de Bailados 
completou 18 anos 

em junho. Atualmente, 
cerca de 700 alunos 

fazem parte da escola
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AVENIDA RIO BRANCO SE TRANSFORMA 
NUM GRANDE CORREDOR CULTURAL
Local que abriga parte da rica cultura nova-limense será palco de um dia inteiro de arte e lazer

Recheada de histórias e de um patrimônio rico em arte, 
arquitetura e gastronomia, a Avenida Rio Branco se transformará, 
no dia 19 de agosto, num grande Corredor Cultural, das 12h às 
21h. O objetivo é dar visibilidade às construções nos estilos art 
decor, eclético e inglês com a abertura desses espaços para o 
público, além de valorizar os quitutes, as cervejas artesanais, o 
artesanato e os músicos locais.

A charmosa avenida nova-limense e ruas adjacentes, 
abrigam importantes produtos culturais e turísticos como o 
zigue-zague pequeno, a Biblioteca Municipal Anésia de Matos 
Guimarães, a Casa de Cultural Professor Wilson Chaves, o 
Centro Cultural, a Corporação Musical União Operária, a 
Sede Italiana, a Associação de Artesãos Artes da Terra.

As inscrições vão até 
o dia 17 de agosto, 
de segunda a sexta, 
no horário das 9h 
às 12h e das 13h às 
17h (exceto nos dias 
14 e 15, quando não 
haverá atendimento). 
Mais informações: 
(31) 3581-8423

Turismo

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DO PRONATEC TURISMO 
Interessados devem se cadastrar até o dia 17 de agosto 

Os nova-limenses interessados em se qualificar 
em cursos voltados para a área do turismo têm 
uma oportunidade especial. Estão abertas as 
inscrições para os cursos de Ensino à Distância 
do Pronatec Turismo. No total, são 150 vagas 
divididas entre os cursos de produtor de cerveja, 
inspetor de qualidade, inglês básico, espanhol 
básico e recepcionista. 
Os interessados devem ter mais de 15 anos 
(exceto o curso de produtor de cerveja com idade 

mínima de 18 anos) e escolaridade a partir do 
5º ano do ensino fundamental. Para se inscrever 
é necessário apresentar cópia de carteira de 
identidade, CPF e comprovante de endereço, no 
Departamento de Turismo, localizado na Praça 
Antonino Fonseca Júnior, 8 – Centro. 

É importante ressaltar que as aulas são realizadas 
somente de forma on-line e que o aluno precisa 
cumprir toda a carga horária exigida até o final 
do curso.  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
12h – Abertura
13h – Literatura Cantada – Biblioteca Municipal
14h – Marvin Pires & Banda
15h30 – Grupo Nostres
16h30 – Dinil’son Escola de Música
18h – Banda OTN
19h30 – Coral Viva a Vida (homenagem à Sra. Maria Cesário, 
quitandeira de lamparinas)
20h - Corporação Musical União Operária
21h – Encerramento

APRECIE!
• Exposição de Artesanato na Associação Artes da Terra 
• Exposição de Fotografias no Liceu Santa Maria Imaculada
• Exposição de Fotografias dos 102 anos da Corporação Musical 
  União Operária
• Visita guiada no local

Praça de Alimentação: Comida de Boteco  e gastronomia típica
Cervejarias Artesanais de Nova Lima: São Sebastião, Lalt Bier e Menk
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