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ACIDADE A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Vem aí o Corredor Cultural 
na Avenida Rio Branco

Confira as vagas de emprego 
do Banco de Talentos 

Prefeitura retoma 
fornecimento de próteses 
dentárias 
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NoVos Rumos PARA o 
DEsEnvolvImEnto soCIAl

Prefeitura avança no 
Desenvolvimento Social com critérios 
transparentes, planejamento e ações 
que atendem às reais necessidades de 
quem mais precisa

Inácio Maurício, Dona Olga e Rosa Romana, 
família moradora de Honório Bicalho, que recebem 

acompanhamento do Serviço de Proteção e Atenção 
Integral da Família e utilizam os serviços do Cras



16 de junho de 2018 • ano 3 • nº 34 

vitor Penido,
prefeito de Nova Lima

mesmo com todas as dificuldades, 
estamos dando importantes passos 
em todas as áreas do governo, 
graças ao empenho de uma equipe 
que trabalha com dedicação e 
transparência. Temos, ainda, muita 
coisa boa para entregar à população
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BoaS novaS 
eStão Por vir

Depois de todo o trabalho que efetivamos para equilibrar 
as finanças e reerguer Nova Lima, já começamos a colher 
bons resultados para o funcionalismo e, principalmente, 
para a população. 

Hoje, estamos com os salários dos servidores públicos 
pagos rigorosamente em dia, as áreas estão mais integradas 
e a prestação de serviços está ágil e com mais qualidade. 
Com o esforço para enxugar a máquina pública, vamos 
além: no dia 29 de junho, realizaremos o adiantamento da 
primeira parcela do 13º salário para todo o funcionalismo. 
Essa iniciativa demonstra o nosso respeito e compromisso 
com os servidores que atuam diariamente na construção 
de uma Nova Lima mais justa e próspera. 

É, ainda, uma forma de injetar mais recursos no 
mercado local, fazer a economia girar para fortalecer as 
empresas da cidade e, consecutivamente, ampliar a oferta 
de empregos para os nova-limenses. 

Com o esforço para enxugar a 
máquina públiCa, vamos além: 

no dia 29 de junho, realizaremos 
o adiantamento da primeira 
parCela do 13º salário para 

todo o funCionalismo

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!

nova LiMa CoMeMora a 
SeMana Do Meio aMBiente

A Prefeitura realizou, durante 
oito dias, uma programação 
especial para celebrar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente (5 de junho) e 
conscientizar os cidadãos sobre a 
necessidade de preservação dos bens 
e dos recursos naturais. Os nova-
limenses tiveram a oportunidade 
de participar blitze educativas, 
caminhadas, oficinas, Seminário 
de Gestão Ambiental, dentre outras 
atividades. O 18º aniversário do 
Parque Natural Municipal Rego dos 
Carrapatos também foi comemorado 
com a população.

meio AmbienteEditorial

Com esse mesmo foco, temos feito um trabalho 
sistemático para que a população que mais precisa tenha 
acesso aos programas e projetos ofertados gratuitamente 
no município. 

Por meio da Busca Ativa, vamos até as comunidades 
com uma equipe técnica que avalia as condições de vida 
dos moradores e encaminha as pessoas em vulnerabilidade 
social para diversos programas como cursos de 
qualificação, benefícios eventuais, cadastro nos programas 
de transferência de renda, passe estudantil e outros. Tudo 
isso somente é possível porque fizemos uma verdadeira 
transformação nos critérios e no planejamento das ações 
da área social para que as pessoas que mais precisam 
sejam beneficiadas.   

Pessoas que merecem nossa atenção, acolhida e 
cidadania como a população em situação de rua – um 
desafio que precisa ser visto de forma mais humana. 

Boas novas estão por vir em todas as áreas do município 
e com elas, vamos avançar ainda mais para levar às 
comunidades uma Nova Lima mais digna, próspera e com 
a qualidade de vida que nosso povo merece. 

vitor Penido, 
Prefeito 

Dr. Ricardo salgado,
ex-secretário municipal de meio 
Ambiente e idealizador do Parque 
Natural municipal Rego dos Carrapatos

Na época da criação do parque, 
mais de 100 caçambas de lixo 
foram retiradas do local. Nunca 
faltou apoio do prefeito Vitor Penido 
para a realização desse sonho que 
a gente teve. Fico feliz de ver esse 
compromisso a favor do parque
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Governo MUniCiPaL e ieF atUarão eM ConjUnto

Diante da urgência em empreender 
esforços dos órgãos municipal e estadual 
para o tratamento do esgoto doméstico 
na cidade, a Prefeitura e a Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 
deram um importante passo: assinaram, 
no domingo (10/06), durante o Ecoações, 
o Protocolo de Intenções com o objetivo 
de viabilizar medidas para o tratamento 
de esgotos em locais situados acima 
e que são lançados no Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos. 

O documento leva em consideração a 
importância hídrica da região e as metas 
a serem alcançadas no Plano Municipal 
de Saneamento Básico de Nova Lima, 
que será encaminhado para a Câmara 
de Vereadores.

Durante a solenidade de comemoração 
do 18º aniversário do Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos, a 
Prefeitura também assinou o termo 
de cooperação técnica, operacional e 
administrativa com o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF), para execução de ações de 
mútua colaboração. A partir de agora, o 
município passa a ter competência legal 
para realizar regularizações ambientais em 
áreas remanescentes de mata atlântica.

A cooperação é de fundamental 
importância, para dar mais celeridade aos 
processos de licenciamento, que ficam 
parados por anos no estado, e também 
para reduzir o desmatamento ilegal no 
município. Na solenidade, foi anunciada a 
parceria que será firmada com o Instituto 
Espinhaço para recuperação de áreas 
degradadas com o plantio de espécies 
nativas.

Ronaldo magalhães, 
supervisor do Instituto Estadual 
de Florestas (IEF)

José Carlos Carvalho, 
ex-ministro do meio Ambiente e 
consultor na área Ambiental

Rômulo Perilli, 
diretor de operação metropolitana 
da Copasa

manifestamos nossa grande 
satisfação de passarmos 
a atuar juntos. Queremos 
cooperar com a Prefeitura, 
para que ela possa fazer a 
melhor gestão do território 
de Nova Lima, que é uma 
referência em minas Gerais

É com grande alegria que 
a Copasa participa desse 
momento. Nossa proposta 
é construir uma Estação de 
Tratamento de Esgotos acima 
do Parque Rego dos Carrapatos, 
para que possamos despoluir 
esse santuário ambiental

Tive o privilégio de participar da 
inauguração deste parque como 
ministro do meio Ambiente. Gosto 
muito de um provérbio inglês que 
diz: ‘onde existe uma vontade, 
existe um caminho’. E esse 
caminho começou a ser 
construído hoje

meio Ambiente

Cuidado com essa importante área de preservação, que completa 18 anos, 
contribui para segurança e saúde dos cidadãos, além de estimular o ecoturismo

SoLUção Para o eSGoto no ParqUe 
MUniCiPaL reGo DoS CarraPatoS

Prefeitura firma parcerias importantes com Copasa e IEF
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Nova Lima tem enfrentado 
um problema recorrente: os atos 
de vandalismo contra as Unidades 
de Saúde. Apenas neste ano, a 
UBS do Cabeceiras foi alvo duas 
vezes, em janeiro e abril. No início 
deste mês, foi a vez da unidade 
do Bela Fama ser atacada. 
Contabilizados os prejuízos, cerca 
de 1.400 doses foram perdidas, 
o que corresponde a mais de 
R$ 100 mil de perdas, em valores 
de mercado, pelos atos.

Isso porque os criminosos 
desligam os padrões de energia 
para realizar os arrombamentos, 

ocasionando a falta de refrige-
ração das vacinas, provocando 
perdas e, consequentemente, o 
desabastecimento na cidade.

Vale lembrar que as vacinas 
são fornecidas pelo Ministério da 
Saúde, e repassadas pelo Governo 
do Estado. No entanto, com o 
aumento do prejuízo em Nova 
Lima, um plano de ação a ser 
executado pelo município pode 
ser exigido, com a possibilidade de 
retirada do serviço de imunização 
dos bairros e a centralização do 
serviço na Policlínica Municipal.

A cada ano, a cobertura vacinal em Nova Lima tem sido 
ampliada. em 2017, foram aplicadas 87.188 doses. 
Só neste ano, já foram realizadas 51.019 imunizações até a 
primeira semana de junho. esse esforço evidencia o trabalho 
do Governo Municipal para ampliar o acesso da população à 
prevenção de doenças. Para que esse serviço seja mantido, 
a conscientização e o respeito ao patrimônio público são 
fundamentais.

saúde
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vandalismo contra unidades de saúde causam prejuízo aos cofres públicos e transtornos à população

MaiS De r$ 100 mil DeSPerDiçaDoS eM vaCinaS

serviço de vacinação pode ser comprometido com os atos 
de vandalismo contra as unidades Básicas de saúde

Os alunos selecionados pela 
direção da Escola de Bailados de 
Nova Lima têm entre os dias 18 
e 29 junho para se matricularem. 
Eles devem estar acompanhados 
dos responsáveis e a efetivação 
da matrícula se dará apenas na 
sede da escola, localizada na Rua 
José Nery dos Santos, número 
109, Bairro Vila Operária.

O atendimento será realizado 
das 14h às 18h, de segunda 
a sexta-feira. Os classificados 
devem levar cópias da identidade 
ou certidão de nascimento deles 
próprios e do responsável e 

comprovante de endereço. Em 
caso de dúvida, informações pelo 
telefone 3541-1726.

Nesta etapa, 100 vagas foram 
ofertadas para aulas de jazz e 
ballet no segundo semestre deste 
ano. Os candidatos têm idade 
entre 8 e 13 anos. O processo 
seletivo foi realizado no dia 7 de 
junho no Teatro Municipal. As 
aulas terão início em agosto.

No processo seletivo, os 
professores da escola avaliaram 
aptidão física, musicalidade, 
desenvoltura e forma de expressão 
dos candidatos.

eSCoLa De BaiLaDoS aBre 
vaGaS Para novoS aLUnoS

Cultura

no total, 100 vagas serão ofertadas para as aulas com início em agosto; 
teste de seleção foi realizado no dia 7 de junho, no teatro municipal
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Em mais um esforço em reduzir 
a demanda reprimida por serviços de 
saúde que estavam interrompidos 
em Nova Lima, o Governo Municipal 
retomou o fornecimento de próteses 
dentárias, como dentaduras, peças 
metálicas e roach. Nos próximos 
meses, a prioridade é eliminar a 
fila de espera, que está passando 
por atualização para confirmar os 
casos que ainda necessitam de 
atendimento e, até o momento, 
já contabilizou cerca de 3.000 
pacientes, alguns há mais de dez 
anos aguardando.

Vale lembrar que a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) é a porta 
de entrada para os atendimentos 
odontológicos ofertados no mu-
nicípio, ou seja, o cidadão deve 
procurar, primeiramente, a UBS 
de referência do bairro. A partir 
do acolhimento, cada demanda 
do usuário receberá seu devido 
encaminhamento, seja na pró-
pria unidade, no Centro de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO) ou, 
até mesmo, no Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes, de acordo com 
a complexidade do caso.

A rede de Saúde Bucal de 
Nova Lima é composta por 24 

consultórios, sendo 18 em UBS, 

cinco em escolas, além do CEO 

e outro  da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), para os casos de 

urgência e emergência. As equipes 

de Saúde Bucal também realizam 

promoção e prevenção de agravos, 

por meio do Programa de Saúde na 

Escola (PSE), com diversas ações. 

Elas também apoiam as atividades 

realizadas pelo Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família (Nasf), em 

palestras voltadas para a saúde 

bucal.

Na UBS de referência do bairro, 
o cidadão é acolhido e agendado 
conforme sua necessidade para o 
atendimento clínico-odontológico, 
por exemplo limpezas dentárias, 
restaurações e extrações.  as 
equipes também prestam essa 
assistência odontológica nos 
consultórios de cinco escolas, 
tanto para estudantes quanto 
para a comunidade, além disso, 
são prontamente atendidas as 
urgências odontológicas.

atendimento: 7h às 17h 
(uBS) / 7h às 17h30 ou 7h às 
18h (consultórios das escolas)

É a unidade especializada 
de atendimento odontológico 
que atende aos casos de maior 
complexidade, encaminhados pelos 
consultórios das ubS e escolas. o 
CEO oferece tratamento de canal, 
gengiva, cirurgias de siso, exames 
de raio X e próteses odontológicas. 
Pacientes com necessidades 
especiais que precisam de 
atendimento odontológico sob 
sedação são atendidos no Hospital 
nossa Senhora de lourdes.

atendimento: de segunda a 
sexta, das 7h às 18h.

Serviço diferenciado que 
oferece atendimento especializado 
de urgência e emergência. no 
local, são recebidos pacientes com 
dores e traumas que necessitam 
de auxílio imediato.

atendimento: de segunda 
a segunda, das 7h30 às 12h e 
das 13h às 18h.

da ubs, o cidadão sai com o atendimento marcado; 
é importante que ele respeite o agendamento e compareça 
no dia e horário previstos

como funciona a 
rede de Saúde Bucal

conSultórioS em uBS 
ou eScolaS:

centro de 
eSPecialidadeS 
odontológicaS:

unidade de Pronto 
atendimento:

saúde
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Cerca de 3.000 pedidos estavam parados à espera de atendimento há vários anos

PreFeitUra retoMa ForneCiMento 
De PróteSeS DentáriaS

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

Placa      infração       data       hora   Processamento

Placa      infração       data       hora   Processamento

EWN-5339               554-12                 12/03/2018            09:49                 8191069   
GLH-5299                605-02                 10/03/2018           10:43                  8178663   
GWL-4663               554-12                 12/03/2018            09:30                  8238242   
GXZ-2706                552-50                 30/03/2018            20:30                  8213717   
GXZ-2706                538-00                 30/03/2018            20:30                 8213719   
HDW-9515              555-00                 06/03/2018            14:26                  8239074   
HEL-8902                 545-26                 25/03/2018            11:26                  8210202   
HEW-2647               556-80                 06/03/2018            11:00                  8226695   
HGM-1779               541-00                 21/03/2018            08:05                  8201870   
HGV-2703                556-80                 02/04/2018            15:52                  8265179  
HHJ-2722                 554-12                 09/04/2018            11:03                  8258660   
HKQ-4489                555-00                 09/04/2018            09:59                  8242241  
HMI-2214                 555-00                 22/03/2018            09:38                  8227556   
HNX-6318                554-12                 24/02/2018            11:12                  8167141  
OKM-5214               545-21                 20/03/2018            13:50                  8225019  
OWO-6080               554-12                 09/04/2018            11:09                  8940526  
PXQ-8603                 762-52                 21/03/2018            11:26                  8248903   
PYC-4078                 554-13                 25/03/2018            13:28                  8204472 

EFK-2403                 581-91                 31/03/2018            20:05                  8255419   
GEO-6448                 545-26                 22/03/2018            09:28                  8216145   
GTQ-5716                 550-90                 16/04/2018           11:04                  8264635  
GWL-4663               554-12                 19/03/2018            09:20                  8245827   
GYE-0099                 556-80                 25/04/2018            12:06                  8276674   
GZV-2288                 550-90                 27/04/2018            15:29                  8287851   
GZV-3986                 604-12                 14/04/2018            21:42                  8256527   
HAP-9925                 541-00                 21/03/2018            08:10                  8268763  
HCO-2118                 555-00                 11/04/2018            10:47                  8262876   
HDQ-3580                 554-14                 18/04/2018            10:58                  8963073   
HFW-1476                 554-13                 02/04/2018            20:40                  8209840  
HGM-0007                 554-12                 17/04/2018            15:01                  8324314   
HHJ-8677                 554-11                 14/04/2018            15:00                  8315749  
HHK-9653                 555-00                 15/03/2018            16:28                  8242941   
HHM-3438               546-00                 24/04/2018            19:58                  8277737   
HID-3867                 554-12                 09/04/2018            10:52                  8298634   
HIO-4691                 545-21                 17/04/2018            10:05                  8335334   
HIU-6889                 554-12                 10/04/2018            16:30                  8245302   
HLH-4478                 763-32                 24/03/2018            10:05                  8216242   
HLU-7310                 602-50                 19/04/2018            16:59                  8963618  
HMP-1958                 554-11                 23/04/2018            21:00                  8277734  
HNO-4302                 556-80                 27/04/2018            15:39                  8292159   
JEI-9404                    556-80                 15/04/2018            08:49                  8273919   
LLC-3891                 518-51                 13/04/2018            11:22                  8317298  
MQD-1673                  653-00                 03/05/2018            16:15                  8327334   
NHH-6561               550-90                 16/04/2018            11:08                  8317332   
NXX-8270                554-12                 22/03/2018            13:32                  8899331
OLT-1487                 604-12                 14/04/2018            22:52                  8315760   
OQP-0092                556-80                 27/04/2018            15:35                  8292164   
OUR-1846                545-22                 28/03/2018            22:35                 8204094   
OWL-7063               550-90                 09/03/2018            19:26                  8226157   

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                                                            
Período de devolução: 25/04/2018  a  08/05/2018

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                                                            
Período de devolução: 03/05/2018  a  21/05/2018                                           

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

sECREtáRIA: Regina Célia martins Gonçalves 
vIsto: milton modesto Pinto - Presidente da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima.

junta adminiStratiVa de recurSoS de infraçÕeS - jari
Boletim Informativo

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Junta 
administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da sua 
18a Sessão ordinária, realizada em 04/05/2018, 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 08/05/2018, 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 15/05/2018, 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 22/05/2018, julgou os recursos 
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões: 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201800030        OXE6731 
4895001201800058        PWQ7392 

4895001201800026        PYD6956 
4895001201800031        PXJ6036 

4895001201800036        HJX0462 
4895001201800035        HKT8410 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201800009        HDB0802 

4895001201800023        OWH7037 

deferimento

indeferimento

deferimento

indeferimento

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

Placa      infração       data       hora   Processamento

Placa      infração       data       Valor   Processamento

Placa      infração       data       Valor   Processamento

OWT-4488              545-22                 06/04/2018            21:59                 8236986   
PVK-4878                554-11                 24/04/2018            16:12                 8287806   
PWF-2257               556-80                 26/03/2018            15:15                 8259671  
PYM-9670               556-80                 21/03/2018            21:35                 8896911   
PYV-0971                555-00                 02/05/2018           10:40                 8346226   
QNG-8337               554-12                 09/04/2018           15:57                 8296655   
QNS-2573                554-12                10/04/2018            15:59                 8291703   

HAQ-6573               545-21                 06/02/2018            195,23               8167854   
HDT-8120               554-12                 30/01/2018            195,23               8797136   
HFS-9073                 541-00                 09/02/2018            130,16               8180856  
HFU-0660                596-70                 21/01/2018            1.467,34           8760415   
HIX-5556                 555-00                 23/01/2018            130,16               8064959   
HMI-2214                555-00                 11/01/2018            130,16               8079281   
HQE-2956                554-11                 12/10/2017            195,23               7863510   
HZP-2325                556-80                 06/02/2018            195,23               8187065   
NWY-6376               555-00                 20/02/2018            130,16              8146963   
OQA-3061               763-32                 14/02/2018            293,47               8198184   
OQH-8100               548-70                 26/11/2017            195,23               8638762
OXF-0696                554-12                 11/01/2018            195,23               8051477  
PND-8949                545-21                 01/02/2018            195,23              8117368   
PWD-5979               554-12                 08/02/2018            195,23              8124633  
PXO-7815                545-26                 04/12/2017            195,23               8050679

AMA-9094                554-12                22/02/2018             195,23               8177250   
EMF-6617                 555-00                11/12/2017             130,16               8063560  
ENW-2063                554-11                22/12/2017             195,23               8078013   
FNC-6963                  550-90                02/03/2018             130,16               8213653   
GPU-0010                 554-13                02/12/2017             195,23               8655671   
GQQ-2600                554-12                06/02/2018             195,23               8811376   
GSJ-4891                   556-80                25/02/2018             195,23               8222522   
GUH-3821                572-00                02/12/2017             195,23               8037267   
GVW-1089                762-51                20/02/2018             293,47               8150520   
GYA-9533                  556-80                06/02/2018             195,23               8167884   
HCF-9683                 554-14                24/01/2018             195,23               8146245   
HCS-6248                 554-11                28/02/2018             195,23               8170606   
HEU-2145                 556-80                20/02/2018             195,23               8217723   
HFG-0247                 554-14                30/01/2018             195,23               8160360   
HFW-4584                555-00                29/01/2018             130,16               8135959  
HGF-0960                 546-00                07/03/2018             130,16               8829415  
HGL-4812                 556-80                25/02/2018             195,23               8173356   
HIC-7462                  554-11                01/02/2018             195,23               8136663   
HIU-7147                   554-12                23/01/2018             195,23               8122861   
HIX-9508                   604-12                11/01/2018             195,23               8070172   
HJW-3976                 555-00                16/02/2018             130,16                8142404   
HKP-9387                 554-12                22/02/2018             195,23                8208472  
HKR-1078                 554-11                28/02/2018             195,23                8170603   
HKV-3193                 554-11                20/02/2018             195,23               8202895   
HMD-5566                545-22                19/02/2018             195,23                8133249   
HMO-0913                555-00                21/02/2018             130,16               8199024  
HOH-7734                555-00                29/01/2018             130,16               8132645  
JRT-8961                   554-12                20/02/2018             195,23               8217753  
JRT-8961                   554-12                28/02/2018             195,23               8223150   
NRI-1212                   556-80                03/03/2018             195,23               8188792   
NYG-6421                 554-12                23/02/2018             195,23               8220456  
OOZ-5527                 554-12                01/03/2018             195,23               8220963   
OQQ-9000                554-12                26/02/2018             195,23               8845975  
PWD-5979                554-12                23/02/2018             195,23               8155132   
PWT-4046                554-14                01/03/2018             195,23               8166621   
PWY-7171                554-14                30/01/2018             195,23               8173470   
PXH-7788                 554-14                08/02/2018             195,23               8138788  
PXX-8266                  762-51                16/12/2017             293,47                8014528   
PYB-6360                  554-12                23/02/2018             195,23               8843111  
QNB-8848                 554-11                15/02/2018             195,23               8144613   
QNP-0609                 546-00                02/03/2018             130,16               8170351   
QNQ-6773                554-12                15/02/2018             195,23               8178681  

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                                                            
Período de devolução: 03/05/2018  a  21/05/2018   

Notificação da Penalidade de Multa                                                                                         
Período de devolução: 25/04/2018  a  08/05/2018

Notificação da Penalidade de Multa                                                                                         
Período de devolução: 09/05/2018  a  21/05/2018
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Desde o final de 2016, o 
serviço de capina é constante 
e segue cronograma de forma 
que contemple as ruas de todos 
os bairros. Esse serviço é de 
extrema importância para todos, 
além de proporcionar bem-estar, 
evita o aparecimento de doenças 
causadas por mosquitos, ratos, 
baratas e outros. Além disso, os 
meios-fios das ruas da região 
central recebem pintura. 

É importante ressaltar que a 
colaboração da população é de 

extrema importância para manter 
a cidade limpa, não jogando lixo 
ou objetos nas ruas, desde um 
papel de bala a um móvel velho, 
por exemplo.

Vale lembrar também que 
jogar entulhos ou galhos de 
podas nos passeios ou em vias 
públicas é proibido e pode 
causar acidentes. Denuncie essa 
má atitude pelos telefones (31) 
3541-4930 (Fiscalização de 
Obras) e 3541-4376 (Fiscalização 
Ambiental).

Serviço De CaPina SeGUe noS BairroS

• Bairros: Ouro Velho, 
José de Almeida, Vila 
Odete, Vila Nova Betânia, 
Ipê, Vila da Serra, São 
Sebastião das Águas 
Claras, Cascalho, Vila São 
Luís, Olaria, Cariocas, 
Mingu, Mina D’água, 

Areião do Matadouro, 
Galo, Vila Operária, Vila 
Passos e Chácara dos 
Cristais.
• Avenida José Bernardo 
de Barros e Rua Professor 
Aldo Zanini (Rego 
Grande). 

confira o cronograma do SerViço de 
caPina neSte mêS de junho: 

obras

16 de junho de 2018 • ano 3 • nº 34 

população deve colaborar para manter a cidade limpa, não jogando lixo ou entulho nas ruas

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 m
or

ae
s



A experiência nova-limense com a 
municipalização do trânsito tem servido 
de exemplo para outra cidade: Ibirité. 
Membros da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações (Jari) desse 
município vieram a Nova Lima, no início 
deste mês, para participar do treinamento 
inicial de implantação do órgão.

A municipalização do trânsito permite 
que as prefeituras fiquem responsáveis 
por: planejamento, projeto, operação, 
fiscalização e ações educativas, tanto no 
perímetro urbano, quanto nas estradas 
municipais. Além disso, elas assumem 
as questões relacionadas ao pedestre, 
à circulação, ao estacionamento, à 
parada de veículos e à implantação da 
sinalização, atendendo de forma direta 
as necessidades da comunidade.

Para ser colocada em prática, a 
municipalização consiste na integração 
dos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito e rodoviários municipais ao 
Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e 
prevê as seguintes etapas: criação do 
órgão de trânsito mediante lei municipal; 
designação da Autoridade de Trânsito; 
implantação e regulamentação da Jari.

municipalização do trânsito de nova lima serve de modelo para ibirité

traBaLho reConheCiDo e De reFerênCia

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) 
é o órgão colegiado responsável pelo julgamento dos 
recursos interpostos contra penalidades estabelecidas 
pelo órgão executivo de trânsito.

o que é a jari?

Trânsito
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EsPECIAl
DEsEnvolvImEnto 
soCIAl
- abertura do Centro de referência em assistência social (Cras) Centro 

- 100% de cobertura da proteção social básica no município 

- novas instalações do Cras Cruzeiro 

- ampliação do atendimento ao público, das 8h às 18h

- auditoria em todos os contratos e análise da prestação de Contas de 
  todas as entidades subvencionadas

- elaboração do primeiro diagnóstico socioterritorial

- retomada da oferta de todos os benefícios eventuais da assistência social

- Captação de recursos, por meio de um termo de ajuste de Conduta, 
  com previsão de recursos de r$ 2,7 milhões ao longo de 4 anos

- parceria com a feira experimente, arrecadando mais de 55 toneladas de alimentos 

A senhora Juvenila, acompanhada do 
filho Fernando e da nora Viviane, pais 
de Maria Clara, Emanuelly e Stephany, 

moradores de Honório Bicalho e 
usuários do Centro de Referência de 

Assistência Social em Nova Lima

Fo
to

: P
ed

ro
 G

ra
va

tá



Especial Desenvolvimento social
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Nova Lima dá passos 
importantes no Desenvolvimento 
Social. Apesar da elevada renda 
per capta e do alto Índice de 
Desenvolvimento Humano Muni-
cipal (IDHM), segundo o último 
Censo (2010), 66% da população 
possuem renda de até dois 
salários mínimos – público de 
53,4 mil habitantes que em 

algum momento necessitam da 
Política de Assistência Social. 

Para mudar essa realidade, 
ao assumir a Prefeitura, em 
setembro de 2016, o Governo 
Municipal iniciou uma verdadeira 
transformação na área para 
reestruturar o modelo de gestão, 
readequar os recursos, realocar 
projetos, descentralizar os 

serviços e reduzir os custos. 
Como resultado, a assistência 

social de Nova Lima vive um 
novo tempo: com o aumento 
da capacidade de atendimento 
ao público, transparência na 
utilização dos recursos e mais 
compromisso com os cidadãos 
beneficiados.

Uma das primeiras ações do 
Governo Municipal foi realizar uma 
auditoria nos benefícios concedidos. 
Dessa forma, eles passaram a 
chegar realmente para a população 
que mais precisa e com critérios 
rigorosos. Como resultado, em 
dezembro de 2017, pela primeira 

vez, foram concedidos mais auxílios 
municipais com o programa Vida 
Nova do que com o Bolsa Família, 
que é do Governo Federal. Outra ação 
importante foi a descentralização do 
Vida Nova e integração do mesmo 
com os Cras, proporcionando mais 
comodidade para o cidadão.

MaiS inveStiMentoS na área SoCiaL

aUDitoria Para a oFerta De BeneFíCioS

r$ 27 milhÕeS 
em investimentos 

em 2018

14% 
de atendimentos a 
mais que em 2016

40% a mais 
de benefícios 

concedidos que em 
2016

Aumento de 
240% 

na concessão de 
Cestas Básicas em 

relação a 2015 

A redução das 
despesas pagas já 

chega a 31% 

Redução do custo 
médio por atendimento 

em 40% 

noVa lima 
aVança:

A cada R$ 1,00 transferido às famílias dos programas de 
transferência de renda, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal 
tem um acréscimo de r$ 1,78, segundo o instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada  (Ipea), fomentando fortemente o PIB de Nova 
lima com a injeção de r$ 8,9 milhões na economia local em 2017.

injeção de r$ 8,9 milhÕeS 
na economia local 

Equipe volante vai até os bairros 
mais distantes facilitando o 
acesso da população ao CRAs
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A proteção social básica 
tem como objetivos prevenir 
situações de risco, por meio 
do desenvolvimento de 
potencialidades e o fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência 
de renda, acesso precário ou 
nulo aos serviços públicos, dentre 
outros) e, ou, fragilização de 
vínculos afetivos – relacionais 
e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, 
de gênero ou por deficiências, 
dentre outras).

Proteção SoCiaL BáSiCa aMPLiaDa Para 
atenDer a qUeM MaiS PreCiSa

maiS creScimento doS atendimentoS e 
recurSoS  a Proteção Social BáSica em 2017

A Proteção Social Básica de Nova 
Lima conta com um importante 
aliado: o Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras) que 
atende a população que vive em 
situação de vulnerabilidade social.

A partir de 2017, com a 
inauguração do Cras Centro, 
100% do território nova-limense 
passou a contar com os serviços 
da assistência social mais perto 
de casa, se juntando às outras 
unidades: Cruzeiro, Regional 
Nordeste (Honório Bicalho) e 
Regional Noroeste (Jardim Canadá).

Além disso, o Cras passou a 
ofertar novos serviços que foram 
descentralizados e a contar com 
equipes volantes para atender os 
bairros mais distantes, facilitando 
o acesso da população. Outra ação 
importante foi a mudança do Cras 
Cruzeiro para um novo local, mais 
amplo e acessível. 

ir até as comunidades, conversar 
com os moradores e identificar e 
oferecer os serviços públicos aos 
que mais precisam. a Prefeitura 
iniciou, neste ano, a Busca Ativa 
da Assistência Social, em que 
os profissionais identificam e 

cadastram famílias que ainda não 
estão assistidas pela Prefeitura 
em diversos serviços, como os 
benefícios eventuais, atendimento 
nos Cras, oficinas, cadastro único 
para os programas sociais como 
bolsa família e outros. 

100% DoS BairroS atenDiDoS PeLoS CraS

BUSCa ativa Da aSSiStênCia SoCiaL
MaiS Perto Da PoPULação 

confira oS SerViçoS ofertadoS noS craS:
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif); Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos; oficinas com famílias; visitas domiciliares; 
ações comunitárias, palestras socioeducativas; eventos comunitários; 
cadastro Único; carteira do idoso; programas bolsa família e vida 
Nova; orientação profissional; cursos Pronatec; benefícios eventuais e 
encaminhamentos*.

*Encaminhamentos – rede socioassistencial, Tarifa 
Social Cemig e Copasa; Telefone Social; Minha 
Casa, Minha Vida; ID Jovem, CNH Social; isenção de 
taxas em concurso público; benefício da Prestação 
Continuada (BPC) para idosos e pessoas com 
deficiência; seleção de prioridades para creches 
e escolas municipais; IPTU Social; cursos de 
qualificação; vagas de emprego na área doméstica; 
Passe livre, dentre outros.

açÕeS deSenVolVidaS:
 
Benefícios 
municipais, benefícios 
eventuais, cadÚnico, 
encaminhamentos em 
geral, gestão territorial, 
Inclusão Produtiva, Passe 
Estudantil, Programas de 
Transferência de Renda, 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e Serviços 
de Proteção e Atenção 
Integral às Famílias (Paif)



Serviço De ConvivênCia e FortaLeCiMento De 
vínCULoS eStiMULa o SentiMento De PertenCiMento

Especial Desenvolvimento social
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O Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
é ofertado de forma complementar 
ao trabalho social realizado com 
famílias no Cras e no Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas). Nele, 
as pessoas são estimuladas a 
desenvolver as potencialidades e a 
emancipação por meio de oficinas 
e trocas culturais que ampliam o 
sentimento de pertencimento e de 
identidade e fortalecem os vínculos 
familiares.

As ações contam com a parceria 
das instituições: Capaz, Circo de Todo 
Mundo, Kairós, Quik Companhia de 
Dança e Sobras. 

ampliação dos investimentos nas atividades de Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de vínculos de r$ 250 mil para r$ 600 mil ao ano. 
além disso, a oferta de vagas passou de 120 para 420, em 2017, ou seja, 
um aumento de 350% em relação ao ano de 2015.

aVançoS 
na área 

726 
beneficiários em 2018

cerca de r$ 400 mil 
de créditoS 

em passagens de ônibus 
ao ano

PaSSe eStudantil 
em númeroS:

O Passe Estudantil teve uma 
grande transformação no atual 
governo. Isso porque o programa 
não tinha critérios claros, os 
cartões não eram recarregados 
em dia e os beneficiários tinham 
um prazo curto de inscrição. Hoje, 
a realidade é bem diferente: o 
atendimento aos estudantes foi 
facilitado, o processo de cadastro 
ocorre o ano todo e o benefício é 
entregue até o 10º dia útil do mês. 
Além disso, o Passe Estudantil 
conta com critérios rigorosos 
para atender quem mais precisa. 

Economia para o município
Com a reformulação do contrato, 

o Governo Municipal conseguiu 
acompanhar o gasto da passagem 
pelos alunos e proporcionar a 
flexibilidade de utilização das 
linhas de ônibus. Hoje, ele pode 
usar qualquer ônibus da empresa 
concessionária. Além disso, com 
o novo contrato, foi viabilizada a  
recarga complementar em que o 
município só recearrega o valor gasto 
pelo aluno, o que gera economia aos 
cofres públicos.

PaSSe eStUDantiL, MaiS CriterioSo, atenDe 726 eStUDanteS

marina Goulart, 
Estudante beneficiária do 
Passe Estudantil

“o Passe Estudantil 
é essencial para que 
eu possa fazer minha 
faculdade em Belo 
Horizonte sem ter de 
arcar com os custos 
altos da passagem”
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“Ensinar a pescar”. Essa frase 
traduz bem a Inclusão Produtiva, 
responsável por auxiliar os 
beneficiários dos programas da 
assistência social a encontrarem 
oportunidades de qualificação 
profissional e ingressarem no 
mercado de trabalho. O serviço 
é exclusivo para pessoas que se 
encontram em vulnerabilidade 
social.

Dentre as ações desenvolvidas 
estão oferta de cursos de 
qualificação; oficinas (a partir dos 
14 anos) e atendimentos individuais 
em Orientação Profissional; 
encaminhamento para o mercado 
de trabalho (profissionais da 
área doméstica e pessoas com 
deficiência); ações descentralizadas 
nos Cras e execução do Programa 
Nacional de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho – Acessuas.

qUaLiFiCação ProFiSSionaL 
Para qUeM MaiS PreCiSa

aVançoS 
na área 

• mais de 150 pessoas formadas em cursos de qualificação por 
meio do Pronatec
• descentralização de ações para o cras, possibilitando a aproximação 
e o envolvimento dos técnicos com as ações da inclusão produtiva
• realização de oficinas de orientação Profissional e de currículos, 
além de curso de cuidador de idosos para os beneficiários

Prefeitura 
investe cerca 
de r$ 800 mil 
em bolsas da 
EFG por ano

1.643 
atendimentos

246 
cadastros 

para emprego

297 
encaminhamentos 

para trabalho

164 
alunos que 

concluíram curso

126 
participantes de 

oficinas de orientação 
profissional 

*dados de 2017

incluSão 
ProdutiVa em 

númeroS*:

O programa municipal Formatec investe na educação técnica 
dos estudantes com a concessão de bolsas parciais ou integrais 
na Escola de Formação Gerencial (EFG) Sebrae/ Nova Lima.

Atualmente, 120 alunos recebem o benefício que segue 
critérios como renda per capta e outros.

O objetivo é ampliar o acesso à qualificação profissional e o 
nível de escolaridade, auxiliar na redução da evasão escolar e, 
ainda, contribuir para o processo emancipatório das famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

BoLSaS De eStUDoS Para 120 aLUnoS 
eM CUrSoS e ForMação téCniCa

maria violeta, beneficiária da Inclusão Produtiva

A Inclusão Produtiva me proporcionou a possibilidade de ajudar 
minha família e criar meus filhos. Conseguir esse amparo para 
conquistar uma vaga de emprego fez toda a diferença. 
É fundamental para pessoas como eu, que mais precisam.

maria Eduarda 
Florentino, 
16 anos, 2a série CD

A bolsa de estudo ajuda 
muito os alunos.  sem 
ela, seria difícil conseguir 
estudar na Escola de 
Formação Gerencial e ter 
essa formação de qualidade.

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s



Especial Desenvolvimento social

16 de junho de 2018 • ano 3 • nº 34 

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) atende famílias e 
pessoas que estão em situação 
de risco social ou tiveram 
seus direitos violados como: 
violências (física, psicológica, 
sexual), negligência, abuso e/ou 
exploração sexual, afastamento 
do convívio familiar, aplicação de 
medidas socioeducativas, tráfico 
de pessoas, situação de rua e 
abandono. 

Para garantir um 
acompanhamento especializado 
e individualizado, essas pessoas 
contam com os serviços: 
Especializado de Abordagem 
Social (Seas), de Proteção e 
Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (Paefi) e 
Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto.

atenDiMentoS aMPLiaDoS eM 29% 
na Proteção SoCiaL eSPeCiaL

Esses serviços oferecem apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos; asseguram trabalho social de abordagem 
e busca ativa que identifique, nos territórios, prover atenção socioassistencial. realizam, ainda, 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Creas: apoio às pessoas com direitos violados ou em situação de risco social

As crianças e adolescentes 
encaminhados pela Vara da 
Infância ou pelo Conselho Tutelar 
sob medida protetiva e em situação 
de risco recebem atenção especial 
da Prefeitura por meio do Serviço 
de acolhimento institucional. a 
moradia, em caráter provisório 
e excepcional, é feita em duas 
unidades institucionais cujas 
localizações não são divulgadas, 
visando o sigilo e proteção dos 
acolhidos.

A Residência Inclusiva acolhe jovens e 
adultos com deficiência, em situação de 
dependência e que não dispõem de condições 
de se sustentarem, de retaguarda familiar ou 
que estejam em processo de desligamento 
de instituições de longa permanência. São 
pessoas que têm os vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados e recebem o 
amparo necessário do Serviço de Acolhimento 
Institucional para que adquiram autonomia, 
sejam incluídos socialmente e consigam se 
adaptar para a vida diária. a localização da 
residência inclusiva não é divulgada também.

Os conselhos Tutelar, Municipal de 
Assistência Social (CMAS) e Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) são importantes parceiros 
da Administração Municipal para 
formular diretrizes de atendimento e 
garantia de direitos  aos cidadão. São 
fundamentais ainda para viabilizar 
a participação popular e normatizar, 
acompanhar, fiscalizar e decidir sobre 
a Política de Assistência Social, com o 
objetivo de fazer valer os interesses da 
população.

aBrigo inStitucional Para 
criançaS e adoleScenteS

reSidência incluSiVa Para 
joVenS e adultoS

conSelhoS atuam lado a 
lado com a Prefeitura

1143 PeSSoaS 
a MaiS atenDiDaS 
eM 2017

aumento 
de  14% DOS 
ATENDIMENTOS
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Perder um emprego, ter um 
imprevisto grave e passar por 
um momento sem acesso às 
necessidades básicas de um 
cidadão. Quem se encontra em 
situações de vulnerabilidade 
social temporária como essas 
tem o apoio da área de Benefícios 
Eventuais como auxílios: 
natalidade, por morte (funeral), 
cesta básica, cesta de legumes, 
documentação (2a via de certidões 
de nascimento, casamento e óbito; 
2a via de Carteira de Identidade; 
CPF e fotos), transporte (Passe 
Social eventual), mudança 
(Carreto) e avaliações de processos 
de Isenção e Remissão de IPTU e 
outros tributos.

BeneFíCioS MUniCiPaiS teMPorárioS 
oFereCeM aMParo aoS CiDaDãoS

AUMENTO DE 

40% 
DOS  BENEFíCIOS 
 CONCEDIDOS EM 
relação a 2016

Avançar no fortalecimento 
de políticas públicas, diálogo e 
na volta ao convívio social da 
população em situação de rua 
é uma das ações efetivadas 
pelo Desenvolvimento Social 
que realiza ações periódicas 
para a criação de vínculo e 
acompanhamento das pessoas 
em situação de rua na cidade. 
Diariamente, profissionais do 
Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social percorrem 
os bairros para identificar essas 
pessoas, criar vínculos com as 
mesmas e encaminhá-las para os 
atendimentos necessários dentro 
da rede (Unidades de Saúde, 
Caps, outros). 

Além desse trabalho 
sistemático, Nova Lima realizou 
o 1º Seminário sobre População 
em Situação de Rua, com a 
participação ativa das pessoas 

que vivenciam essa realidade. 
O objetivo foi entender o contexto 
social e de saúde pública das 
pessoas que necessitam de um 
trabalho sistemático, respeitoso e 
pensado coletivamente.

É preciso o envolvimento de 
todos para esse trabalho de longo 
prazo até a reinserção da pessoa 
em situação de rua à família ou 
ao vínculo comunitário.

Está em curso o edital 
de Chamamento Público 
para seleção de Organização 
da Sociedade Civil, que será 
responsável pela execução do 
Programa de Atendimento 
e Atenção à População em 
Situação de rua.

Dentre as propostas 
apresentadas, a Prefeitura 
selecionará uma instituição 
que ficará responsável pela 
oferta de serviços, atividades 
e palestras a esse público, a 
partir do segundo semestre, na 
região central de nova lima. 

UM novo oLhar SoBre aS PeSSoaS eM SitUação De rUa 

veM aí o ProGraMa 
De atenDiMento e 

atenção à PoPULação 
eM SitUação De rUa 



 
 
 
 
 
 
 
 
• CENTRO DE REFERÊNCIA 
de aSSiStência Social/
craS - cruzeiro
telefone: (31) 3542-5684
endereço: rua dr.  eduardo 
aymorés Jones, 320, cascalho 
Horário de funcionamento: 8h 
às 17h
 
 
 
 
 
 
 
 

• CENTRO DE REFERÊNCIA 
de aSSiStência Social/
craS – nordeSte
telefone: (31)  3542-3020
endereço: rua cardoso, 56, 
Honório Bicalho 
Horário de funcionamento: 8h 
às 17h

Conte CoM a SeCretaria De DeSenvoLviMento SoCiaL

Especial Desenvolvimento social
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Secretaria Municipal
Endereço: Rua Chalmers, 91, 
Centro 
Telefone: (31) 3541-4423 • 
FAX (31) 3542-5905
Horário de funcionamento: 8h 
às 18h

prOteÇÃO SOcial BÁSica
Telefone: (31) 3542-5905
Endereço: Rua Chalmers, nº 
91, Centro 

• BENEFÍCIOS EVENTUAIS E 
MunicipaiS
Telefone: (31) 3541-4422
Endereço: Rua Chalmers, nº 
91 – 4º andar, Centro 

• PASSE ESTUDANTIL
Telefone: (31) 3541-5906
Endereço: Rua Chalmers, nº 
91 – 4º andar, Centro 

• INCLUSÃO  PRODUTIVA
Telefone: (31) 3541–4369
Endereço: Rua Chalmers, nº 
91 – 4º andar, Centro 

• PROGRAMAS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Telefone: (31) 3541-4423
Endereço: Rua Chalmers, nº 
91 – 4º andar, Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 

• CENTRO DE REFERÊNCIA 
de aSSiStência Social/
craS – noroeSte
telefone: (31)  3581-3067
endereço: rua Heston, nº 50, 
Jardim Canadá 
Horário de funcionamento: 8h 
às 17h
 
 
 
 
 
 
 
 

• CENTRO DE REFERÊNCIA 
de aSSiStência Social/
craS – centro
telefone: (31)  3547-4790
Endereço: Rua Domingos 
rodrigues, nº 199, centro 
Horário de funcionamento: 8h 
às 17h

Proteção Social eSPecial 
telefone:  (31)  3542-5905 / 
98786-7354
endereço: rua chalmers, nº 
91 – 5º andar, centro 

• CENTRO DE REFERÊNCIA 
eSPecializado de 
aSSiStência Social – 
creaS
telefone: (31)  3541- 4383
endereço: rua dr. cássio 
magnani,  nº 525, retiro  
(Bicame)  
Horário de funcionamento: 8h 
às 18h

• SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
inStitucional 
telefone: (31) 3542-5904
endereço: rua chalmers, nº 
91 – 5º andar, centro 
Horário de funcionamento: 8h 
às 18h

VigilÂncia 
SocioaSSiStencial e 
monitoramento
tel.: 3542-5905
endereço: rua chalmers, nº 
91 – 5º andar, centro 
Horário de funcionamento: 7h 
às 19h

inStÂnciaS de controle 
Social
• cmaS - conselho municipal 
de Assistência Social
• cmdca – conselho municipal 
dos Direitos 
tel.: (31) 3547-8499
endereço: rua chalmers, nº 
91 – 4º andar, centro 

• CONSELHO TUTELAR SEDE
tel.: (31) 3581-8504
Endereço: Avenida Rio Branco, 
106, centro, nova lima

• CONSELHO TUTELAR 
noroeSte
tel.: (31) 3542-6012
Endereço: Rua Rainha 
elizabeth, 260, Jardim canadá, 
Nova Lima
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Nova Lima oferece diversas 
atrações para os amantes do 
ecoturismo, entre elas, as trilhas 
que possibilitam a exploração 
turística da natureza e a prática 
de atividades esportivas e de 
lazer. Um exemplo disso é o Nova 
Lima Entre Trilhas, que chegou à 
sua 14a edição no dia 10 de junho 
no caminho das 27 Voltas, na 
região de Honório Bicalho. 

O projeto leva, por mês, cerca 
de 70 pessoas às trilhas existentes 
no município. Em 2017, foram 
900 participantes; nessa última 

edição, 120 pessoas estiveram na 
ação. Uma estrutura adequada é 
oferecida ao caminhante, com o 
amparo do Corpo de Bombeiros, 
da Guarda Civil Municipal e de 
equipes da Prefeitura. 

Quem se interessar em 
participar das próximas edições 
deve ter, no mínimo, 15 anos e 
fazer o credenciamento na sede do 
Departamento de Turismo (Praça 
Dr. Antonino Fonseca Junior, 8 
- Centro) ou pelo telefone (31) 
3581-8423.

A fim de ampliar o incentivo 
ao esporte e lazer em Nova Lima, 
o Governo Municipal trabalha na 
elaboração de um diagnóstico 
dos equipamentos esportivos 
existentes na região noroeste e 
de um plano de utilização mais 
eficiente desses espaços. Será 
realizada ainda uma espécie de 
“Censo Esportivo” para catalogar 
todas as entidades existentes 
na região ligadas à área, com o 
objetivo de identificar a melhor 

forma de apoio a cada uma delas.
Os dados levantados 

serão comparados com os já 
existentes no município, a fim de 
viabilizar a integração das ações 
direcionadas tanto ao esporte 
quanto ao lazer na cidade. Com 
essa iniciativa, a Prefeitura 
vai promover  investimentos 
na região de forma que as 
ações sejam potencializadas. 
 
Mais informações: 3541-4329

As equipes de Nova Lima se 
preparam para a disputa da etapa 
regional dos Jogos Escolares de 
Minas Gerais (Jemg), que será 
realizada de 25 a 30 de junho, em 
Arcos, na região centro-oeste do 
estado. A delegação nova-limense 
será composta por mais de 200 
estudantes-atletas, número 
superior à fase microrregional, 
quando foram 168.

Sete unidades de ensino 
representarão a cidade nas mais 
diversas modalidades: as escolas 
estaduais Deniz Vale, João Felipe 

da Rocha (Polivalente) e Maria 
Josefina, além do Instituto Cássio 
Magnani, Centro Educacional São 
Tomás de Aquino,  Colégio Santo 
Agostinho e Escola de Formação 
Gerencial - Sebrae.

O Jemg é dividido em duas 
faixas etárias: módulo I (sub-14), 
para nascidos em 2004, 2005 e 
2006; e módulo II (sub-17), para 
nascidos em 2001, 2002 e 2003. 
As escolas que se classificarem 
disputarão a fase estadual, de 
30 de julho a 3 de agosto, em 
Uberaba.

Turismo

Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá, é um amplo 
espaço voltado ao esporte e lazer

Equipe de 
vôlei do Centro 
Educacional 
são Tomás 
de Aquino 
representará a 
cidade no Jemg

confira a relação de eScolaS que rePreSentarão noVa lima
• Escola Estadual João Felipe 
da rocha (Polivalente): basquete 
feminino II, basquete masculino II, futsal 
masculino II e peteca feminino II
• Escola Estadual Deniz Vale: futsal 
feminino II

• Centro Educacional São Tomás 
de aquino: vôlei masculino I, vôlei 
masculino II, peteca feminino I,  peteca 
masculino i e xadrez masculino i. 
• Escola Estadual Maria Josefina: 
vôlei de praia masculino II 

 
• Colégio Santo Agostinho: handebol 
masculino I e II, handebol feminino I e II; 
vôlei feminino I e II, basquete masculino 
i e basquete feminino i.
• Instituto Cássio Magnani: peteca 

masculino II

• Escola Formação Gerencial: xadrez 
masculino e feminino I

prefeitura vai ampliar apoio para à prática de atividades na região noroeste

nova LiMa entre triLhaS CheGa à 14a eDição

MaiS inCentivo ao eSPorte e Lazer

eStUDanteS-atLetaS DiSPUtaM FaSe reGionaL Do jeMG

Esporte
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E.m. Cristiano machado

E.m. José Francisco da silva

E.m. Rubem Costa Lima

Centro de Educação Infantil 
Nize da Conceição Ribeiro

Creche menino Jesus
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Educação

Foi realizada no dia 15 de junho, 
a Jornada Pedagógica da Língua 
Inglesa na Escola Municipal José 
Brasil Dias.

O encontro reuniu professores 
da rede pública e privada que 
ampliaram o conhecimento em 
ensino da língua estrangeira.

O encontro é uma realização 
da Prefeitura, em parceria com o 
Programa Interfaces da Faculdade 
de Letras de Universidade de Minas 
Gerais.

O objetivo é proporcionar 
formação continuada aos 
professores de inglês e oferecer  

espaço para ensino, extensão e 
pesquisa na área.

Além dessa oportunidade 
de formação, os palestrantes 
apresentaram práticas que dão 
certo no dia a dia, pesquisas que 
estão sendo desenvolvidas e novas 
tecnologias utilizadas.

A Prefeitura fará a reposição 
das aulas canceladas nos dias 25, 
28, 29 e 30 de maio, decorrentes 
das paralisações dos serviços com 
a greve dos caminhoneiros.

A substituição ocorrerá nos 
sábados, 23 e 30 de junho, e 5 e 
6 de julho (quinta e sexta-feira), 
dias destinados à recuperação 
semestral que foi transferida para 
os dias 4 e 11 de agosto (sábado).

Já as reposições decorrentes 
dos jogos do Brasil nos dias 22 
de junho (manhã) e 27 de junho 
(tarde) serão realizadas nos dias 
31 de julho.

jornaDa PeDaGóGiCa De LínGUa 
inGLeSa CaPaCita ProFeSSoreS 

ConFira o novo CaLenDário De 
rePoSição De aULaS naS eSCoLaS

Professores participam de atividades para 
ampliarem o conhecimento da língua estrangeira

dias 23 e 30 de junho e 5, 6 e 31 de julho passam a ser letivos
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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.  

Pizzaiolo (cód. 448)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência 
com pizza artesanal e abertura 
de massas manualmente. 
atividades: preparo de massas 
e montagem de pizzas, molhos e 
afins.  Benefícios: vale-transporte. 
Horário de trabalho: a combinar. 
Salário: r$ 1.267,00.

auxiliar de coStura 
(cód. 648)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência com 
costuras em máquina industrial. 
atividades: auxiliar em costuras 
para atelier de artesanato e 
costura criativa. Benefícios: vale-
transporte. Horário de trabalho: 
a combinar. Salário: r$ 960,00.

eStoquiSta (cód. 656)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência mínima 
de seis meses. atividades: 
empacotar ou desempacotar os 
produtos e organizá-los no estoque 
para facilitar a movimentação dos 
itens armazenados e sua constante 
verificação. controlar a entrada e 
saída de mercadorias, determinar 
a média de saídas de determinado 
produto, manter o sistema de 
gestão do estoque devidamente 
atualizado, fazer etiquetagem e 
embalagem dos produtos, efetuar 
a conferência das mercadorias: 
carga e descarga; manter o controle 
de estoque, armazenamento e a 
entrada e saída de mercadorias, 
veículos e separação de produtos. 
Lançamento de notas, orçamentos, 
venda de balcão, entre demais 
atividades pertinentes ao cargo.  
Benefícios: vale-transporte e vale-
refeição. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h, e aos sábados, das 9h às 14h. 
Salário: 1.054,59.

os cadastros poderão 
ser feitos até  21 de 
junho. Caso o candidato 
já o tenha efetuado no 
período  de seis meses, 
não é necessário refazê-lo. 
Confiram mais vagas em 
nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 
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Como vender o seu produto 
ou serviço para a Prefeitura foi 
o tema do Workshop, realizado 
no dia 11 de junho, que reuniu 
microempresários nova-limenses 
e líderes comunitários com o 
objetivo de esclarecer dúvidas 
de como funciona o processo de 
compra, bem como incentivá-los 
a vender para a Prefeitura. 

O evento é parte do programa 
Comprar Bem, iniciado em 2017, 
e oferece assistência gratuita 
para melhorar a competitividade 
das empresas locais nas licitações 
da Prefeitura. 

evento apresentou formas corretas de como vender para a prefeitura; 
desde a implantação do Comprar bem, foram cerca de 13 milhões 

de compras públicas efetuadas na cidade

Cerca de r$ 13 milhões de compras públicas efetuadas na 
cidade, desde a implantação do Comprar bem, em 2017

WorkShoP inCentiva 
eMPreSaS LoCaiS

atualize as informações de sua empresa: na Secretaria de fazenda ou na Sala do 
empreendedor pelo e-mail saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br ou telefone 3541-3369.

Desenvolvimento EconômicoVagas de Emprego

As compras públicas municipais efetuadas em empresas sediadas 
no município favorecem o aquecimento da economia da cidade.

Isabel Cristina Braga,  
líder comunitária do  
Bairro santa Rita

“Foi muito esclarecedor o workshop. Assim, 
eu posso passar as informações para os 
microempresários do bairro e incentivá-los 
a participar dessas palestras, que mostram 
como vender para a Prefeitura. Isso gera mais 
emprego, porque a Prefeitura compra mais dos 
microempresários nova-limenses, que aumentam  
a renda, contratam mão de obra local e o 
dinheiro circula na cidade
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Desenvolvimento Econômico

O Mulheres Empreendedoras 
segue na segunda fase com quatro 
turmas em diversos bairros. 
O projeto visa incentivar a mulher 
a empreender e contribuir para a 
transformação pessoal, por meio 
do trabalho. Ao capacitar ainda 
mais, poderá produzir e vender 
produtos ou oferecer serviços com 
mais qualidade e, dessa maneira, 
aumentar a renda e contribuir 
para aquecer e diversificar a 
economia da região. 

Implantado pela Prefeitura 
em fevereiro de 2018, a iniciativa 
integra a política pública de 
empreendedorismo na cidade, 
que busca fomentar e promover 

novas oportunidades de trabalho 
e renda aos nova-limenses. Além 
de palestras durante os encontros, 
as participantes tiram dúvidas e 
adquirem mais conhecimentos. 
As interessadas em empreender 
recebem consultoria para criar 
um plano de microcrédito.

Ele é realizado em parceria 
com a Junior Achievement, 
responsável pela metodologia do 
trabalho, material e mobilização 
dos voluntários. Também a 
participação das lideranças 
comunitárias é de extrema 
importância para o projeto 
acontecer nos bairros. 

em virtude do desa-
bastecimento ocorrido no 
Brasil, durante a greve 
dos caminhoneiros, vários 
impactos foram sentidos pela 
população de todo o país. Sem 
acesso ao combustível, muita 
gente não pôde sair de casa 
para trabalhar. 

Em Nova Lima, não foi 
diferente. em decorrência 
da falta do combustível, 
vários itens de consumo e de 
serviços sofreram reajustes. 
Em momentos de crise e de 
insegurança, é bom usar a 
criatividade para não deixar de 
vender. 

Foi o que aconteceu com 
a Cabeleireira Maria Eliza 
barbosa. Proprietária de um 
salão de beleza, ela abriu 
o estabelecimento nos dias 
em que muita gente não 
pôde ir trabalhar por falta de 
transporte ou de combustível, 
inclusive no feriado. com 
isso, a clientela aproveitou 
a folguinha e foi ao salão. 
Maria Elisa colocou os serviços 
na promoção, o movimento 
aumentou, ela teve lucro e o 
cliente ganhou com os preços 
bem mais baixos.

iniciativa contribui para a ascensão profissional e pessoal das participantes

Projeto MULhereS 
eMPreenDeDoraS SeGUe na 2a FaSe

emPreendedoriSmo: 
criSe e criatiVidade

maiS informaçÕeS: 
Secretaria de 

desenvolvimento, trabalho 
e renda (3542-5620) ou na 

unidade Vila da Serra 
 (3262-1714).
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Humberto de moura,
presidente Associação do 
Bairro Balneário Água 
Limpa (Abbal)

Adriana Brandão,
moradora do Bairro 
Balneário Água Limpa

Cedemos a sede da associação e 
mobilizamos as mulheres para 
participar. o projeto é importante 
para o bairro, pois está abrindo 
oportunidades para novos 
horizontes. As mulheres aprendem 
sobre como produzir algo com 
eficiência e gerenciar de maneira 
melhor a própria vida financeira

Aprendi com 
o curso como 
economizar e 
investir para 
que um negócio 
possa ter êxito e 
prosperar

maria Eliza Barbosa, 
sócia-proprietária de salão 
de beleza

“Percebemos que na sexta-
feira e no sábado, dias 
que geralmente são de 
movimento, o salão estava 
vazio por causa da greve. 
Então, na terça e na quarta-
feira da semana seguinte, 
quando geralmente o 
movimento é pouco, fizemos 
promoção e ele começou a 
aumentar. Foi bom porque 
descobrimos que nesses 
dias podemos diminuir os 
preços para atrair mais 
clientes. Tivemos que usar a 
criatividade”

Atualmente, em Nova Lima, 82% das empresas ativas são de 
micro e pequeno porte e de microempreendedor Individual (mEI)
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