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Passe Estudantil já está com 
inscrições abertas

Vêm aí as inscrições para a 
Escola Municipal de Bailados

Atendimento do Centro de 
Especialidades Odontológicas é 
ampliado
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Em mais uma iniciativa de valorizar e incentivar o aprendizado 
e o acesso ao ensino de qualidade, Prefeitura realizará a entrega 
de cerca de 8 mil kits escolares para todos os alunos da rede 
municipal; unidades escolares passam por reforma e manutenção 
para receber os estudantes com segurança e conforto

enzo Miguel, 
estudante 
da e.M. josé 
Francisco 
da Silva
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Boas Notícias 
Na educação
Começamos o ano com boas notícias 

na educação. A Prefeitura tem se 
empenhado para que a volta às aulas 
seja repleta de novidades como forma de 
incentivo aos alunos, docentes e a toda 
a comunidade escolar. Exemplo disso é 
que está em andamento a manutenção 
das unidades educacionais que recebem 
pintura, paisagismo, pequenos reparos e 
outras obras para que possam oferecer 
conforto e segurança aos estudantes. 

Além disso, está a todo vapor a 
reforma da E. M. Vera Wanderley Dias, 
que será ampliada com novo parquinho, 
refeitório e sala. O mesmo ocorre com o 
ginásio poliesportivo e com a creche do 
Jardim Canadá, que serão entregues neste 
ano para a população. Com atendimento 
focado em crianças de 1 a 3 anos, o 
Centro de Educação Infantil funcionará já 
no início do ano letivo. 

Nos meses de janeiro e fevereiro, a Prefeitura 
realiza a vistoria semestral de veículos escolares 
e táxis. O serviço é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 11h30, na Secretaria 
de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos – 
localizada na Rua Antônio Jardim, 455, Centro. 
O atendimento ocorre conforme agendamento 
prévio enviado por correspondência a cada 
permissionário.

Com a medida, o Governo Municipal visa 
garantir segurança tanto no transporte dos 
estudantes quanto dos passageiros que utilizam 
o serviço em veículos privados. Vale lembrar que 
a ausência na vistoria implicará em sanções 
previstas, que vão desde a advertência até a 
cassação da licença. Neste caso, os condutores 
em situação irregular ficam impedidos de realizar 
o serviço.

TRANSPORTEEDITORIAL

Somada a essas ações, Nova Lima 
avança num momento delicado da 
educação nas cidades mineiras. Vamos 
distribuir cerca de 8 mil kits de materiais 
escolares para alunos desde o berçário 
até a Educação de Jovens e Adultos. Outra 
novidade que está por vir é o uniforme 
escolar que será entregue gratuitamente 
a todos os alunos da rede municipal. 

Essas conquistas somente são 
possíveis graças ao esforço de nossa 
gestão em aumentar a arrecadação, 
reduzir os gastos e promover as 
mudanças necessárias para que a cidade 
possa ter a vida financeira equilibrada 
novamente e, assim, oferecer a qualidade 
de vida que nosso povo merece.

Vitor peniDo, 
Prefeito

Outra nOvidade que está 

pOr vir é O unifOrme 

escOlar que será 

entregue gratuitamente 

a tOdOs Os alunOs da 

rede municipal

dá uM like!

permissionários devem comparecer no dia e horário agendado, 
conforme comunicado enviado pela prefeitura

iNiciada a vistoria de veículos 
escolares e táxis

Prefeitura trabalha para garantir 
segurança no transporte de passageiros Fo
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criação de ambiente favorável e cursos gratuitos são bases importantes para 
quem deseja abrir um negócio ou se ingressar no mercado de trabalho

Empreender ou voltar 
ao mercado de trabalho. 
A Administração Municipal vem 
fortalecendo a economia tendo 
como pilares a criação da Zona 
Limpa de Desenvolvimento 
(para instalação de indústrias 
e empresas não poluentes, 
na região do Alphaville), 
do Distrito de Inovação 
(ambiência para startups na 
região do Vila da Serra) e com 
a economia criativa.  A Feira 
Bom Levar, o projeto Sexta na 
Feira e as escolas de Música e 
de Bailados da Prefeitura são 
bons exemplos de economia 
criativa. 

As feiras servem como 
uma vitrine de divulgação de 

produtos. Nelas, os expositores 
têm a oportunidade de divulgar 
e vender. Além disso, são 
oferecidos cursos gratuitos de 
capacitação e qualificação aos 
feirantes. Com isso, eles podem 
cada vez mais aumentar os 
conhecimentos e expandir para 
além da feira a venda dos 
produtos. As escolas, também 
são oportunidades criativas 
na medida em que divulgam 
talentos e formam profissionais 
para o mercado de trabalho. 

Quem deseja ingressar 
ou se manter no mercado de 
trabalho ou quer empreender 
deve ficar atento aos cursos de 
capacitação e qualificação que 
são divulgados pela Prefeitura.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

ecoNomia criativa iNceNtiva 
o empreeNdedorismo

economia criativa: é o conjunto de negócios baseados no capital 
intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico.

A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e 
produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural 
e o desenvolvimento humano.

A economia criativa abrange os ciclos de criação, produção e 
distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital 
intelectual como insumos.

Há quatro anos exponho os meus 
produtos em feira. Fiz os cursos de 
capacitação e qualificação que a 
Prefeitura oferece. Além disso, agora 
a Feira Bom Levar é divulgada e tem 
atração musical, o que ajuda a chamar 
público e melhorar as vendas”

Juliana Ferreira dos santos,  
artesã e expositora na Feira Bom Levar 
e no Projeto Sexta na Feira

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

técnico civil ou 
eletromecânico (cód. 1145)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter formação técnica, 
disponibilidade para viagens e 
habilitação; desejável ter inglês; 
experiência com eletrônica. 
Atividades: apresentação, vendas 
e locação de equipamentos.  
benefícios: vale-transporte e vale- 
refeição.  Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. Salário de 
r$ 1.500,00 a r$ 2.000,00. 

esteticista (cód. 1146)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência em 
massagem estética e relaxante, 
limpeza de pele e manuseio de 
aparelhos estéticos. benefício: vale-
transporte. Horário de trabalho: a 
combinar. Salário: r$ 1.100,00.

Garçom/garçonete (cód. 1147)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter experiência em 
restaurante. atividades: limpeza 
e organização de vasilhames, 
atendimento ao público, auxílio 
no preparo de bebidas, lanches e 
outros.  benefícios: vale-transporte 
e alimentação na empresa.  Horário 
de trabalho: de segunda a sexta-
feira (das 8h às 17h), e mais dois 
sábados por mês (meio horário). 
Salário de r$ 1.130,00.

Serralheiro (cód. 1124)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência como 
serralheiro em ctPS. atividades: 
produção e instalação de peças de 
comunicação visual. benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição e 
assistência médica.  Horário de 
trabalho: segunda-feira, das 9h às 
18h, e de terça a sexta-feira, das 
8h às 18h. Salário de r$ 1.200,00.

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

escolas muNicipais e creches 
mais BoNitas e Bem cuidadas

escola muNicipal 
BeNviNda piNto rocha

escola muNicipal 
dulce saNtos JoNes

escola muNicipal 
ruBem costa lima

escola muNicipal 
José Brasil dias

escola muNicipal 
david FiNlay

ceNtro de educação 
iNFaNtil NaNcy romaNi

Enquanto os alunos da 
rede municipal de ensino 
estão de férias, a Prefeitura 
realiza melhorias nas 
unidades educacionais 
para receber os alunos 
com conforto, segurança 
e mais acessibilidade. 
No total, dez escolas 
e creches passam por 
manutenções preventivas 
e corretivas nos sistemas 
elétrico, hidráulico, de 
proteção contra descargas 
atmosféricas e de combate 
a incêndio. Além disso, 
todas as unidades da rede 
municipal recebem os 
serviços de jardinagem, 
capina e desinfetização 
(controle de pragas 
urbanas, como insetos e 
roedores). Dessa forma, 
os quase 8 mil alunos 
da rede municipal terão 
ainda mais motivos para 
fazer um ano letivo com 
qualidade. 
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coNFira algumas uNidades em oBra:

Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha
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alunos da rede municipal receberão cadernos, mochila, estojo e muito mais

preFeitura distriBuirá 
8 Mil kitS coM MateriaiS eScolareS 

mais de r$ 1 milhão iNvestidos Na reForma 
e recoNstrução de uNidades

Um dos itens que mais pesa no 
orçamento das famílias no início de 
ano é a compra do material escolar. 
A média de preço de uma lista básica 
fica em torno de R$ 150,00, fora mochila 
e estojo que faz esse valor subir ainda 
mais. 

Com a preocupação de incentivar os 
estudantes, oportunizar a igualdade e 
reduzir essa despesa no orçamento das 
famílias nova-limenses, a Prefeitura irá 
distribuir cerca de 8 mil kits escolares 
para os alunos, desde o berçário até a 
Educação de Jovens e Adultos. 

O material é composto por itens de 
acordo com a série do aluno. Dentre 
eles estão: mochila, estojo, borracha, 
cadernos brochurão com e sem pauta, 
caderno especial de desenho, lápis, caixa 
de lápis de cor, régua, cola e tesoura. 

Os estudantes de 4 e 5 anos receberão 
massa de modelar e toalha felpuda 
– item que também será entregue às 
crianças do berçário. Para os alunos da 
Educação de Jovens e Adultos, o kit é 
composto ainda por canetas. 

Todos os materiais serão entregues 
no início do ano letivo e devem ser 
cuidados com zelo, uma vez que serão 
utilizados nas atividades escolares ao 
longo do ano.

Já está em andamento, as obras na 
E.M. Vera Wanderley Dias (Mingu) e na 
quadra poliesportiva da E.M. Benvinda 
Pinto Rocha (Jardim Canadá).  Com um 
investimento na ordem de R$ 1 milhão, 
as intervenções têm previsão de entrega 
para o final do primeiro semestre deste 
ano. Além disso, a Prefeitura prepara 
a entrega da nova creche do Jardim 
Canadá. O Centro de Educação Infantil 
Maria da Conceição Taveira Corrêa 
receberá crianças de 1, 2 e 3.

A E.M. Vera Wanderley 
Dias recebe novo acesso com 
a recomposição e o aumento 
de passeio, implantação de 
parquinho, área de serviço 
e sala para professores e 
reforma completa da cozinha.

O ginásio poliesportivo 
recebe estruturas elétrica, tele-
fônica e hidráulica; sanitários; 
paisagismo; pintura; cerca-
mento e infraestrutura contra 
incêndio.

A creche do Jardim Canadá tem 
previsão de entrega em fevereiro 
deste ano. O local passou por 
intervenções como: infraestrutura 
contra incêndio, elétrica e 
hidráulica; instalação de telhado, 
esquadrias e acabamentos elétricos 
e sanitários; pavimentação; pintura 
e revestimentos; paisagismo e 
iluminação.

Além dos kits escolares, a Administração Municipal entregará novos 
uniformes para todos os alunos da rede. com novas cores e tecidos 
adequados às atividades dos estudantes, o uniforme faz parte do 
conjunto de ações que a Prefeitura tem preparado para que a 
educação de nova lima esteja sempre à frente.

MaiS 
novidadeS 

Por vir
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Rebeca Luiza aluna da E.M. 
José Francisco da Silva



12 de janeiro de 2019 • ano 4 • nº 47

GSl-7736     592-41     16/11/2018     17:45     8709571     
GtZ-2407     653-00     26/10/2018     22:20     8734877     
GvW-5535     550-90     04/11/2018     20:10     8750828     
GWu-9822     581-91     06/11/2018     13:50     8725749     
GXQ-7780     554-11     13/11/2018     14:15     9462954     
GYa-3458     556-80     18/11/2018     11:16     8729622     
Hbl-1994     554-12     10/11/2018     09:29     8732664     
Hbv-2571     581-94     02/10/2018     14:57     8703644     
Hcn-5051     573-80     28/10/2018     05:17     8742487     
Hef-9065     653-00     22/11/2018     19:45     8789402     
Hfl-9206     601-74     03/11/2018     16:32     8671561     
Hio-4691     656-40     03/10/2018     08:35     8715210     
HKQ-3227     604-12     29/10/2018     17:27     8764675     
Hla-8930     556-80     13/11/2018     14:15     9462956     
iQd-9726     552-50     04/11/2018     18:20     8671591     
lll-1893     545-21     10/11/2018     19:45     8757528     
lSZ-6335     548-70     19/11/2018     15:22     8789392     
nev-2332     546-00     03/11/2018     08:50     8693436     
nev-2332     552-50     03/11/2018     08:50     8693439     
nHo-0586     596-70     10/10/2018     17:15     8652614     
omc-2276     723-40     19/11/2018     22:07     8710013     
oPK-1128     545-21     10/11/2018     19:45     8724044     
oQo-6542     557-60     27/09/2018     22:15     8649916     
oQX-3147     550-90     27/09/2018     22:15     8691841     
PuG-7935     555-00     14/11/2018     20:46     8783218     
PuK-3066     545-26     25/10/2018     16:03     8671375     
Pvf-4367     556-80     12/10/2018     21:50     8716229     
PXe-5379     554-12     04/10/2018     09:30     8641636     
PYY-0782     550-90     10/11/2018     23:40     8725824     
QPf-3933     538-00     14/11/2018     20:37     8757403

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 53a Sessão Ordinária, realizada em 
28/12/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

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 48a Sessão Ordinária, realizada em 
30/11/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

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:

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

notiFicação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 21/11/2018  a  11/12/2018                                                 

notiFicação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 12/12/2018  a  22/12/2018                                                 

notiFicação da autuação de inFração à 
leGiSlação de trÂnSito                              

Período de devolução: 21/11/2018  a  11/12/2018                                           

notiFicação da autuação de inFração à 
leGiSlação de trÂnSito                              

Período de devolução: 12/12/2018  a  24/12/2018                                           

indeFeriMento

indeFeriMento

indeFeriMento

indeFeriMento

deFeriMento

deFeriMento

indeFeriMento

indeFeriMento

deFeriMento

4895001201800091
4895001201800128

4895001201800082
4895001201800086

4895001201800093
4895001201800100

4895001201800094
4895001201800102

4895001201800078

4895001201800087

4895001201800079

4895001201800088

4895001201600155

PXQ6813
HcW3066

mQH3575
HbH9840

PZe1268
HJu5715

PZe1268
PvS3053

Hie4956

oca6905

HnX7183

oWm6100

HHJ4120

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

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 49a Sessão Ordinária, realizada em 
07/12/2018, 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 50a Sessão Ordinária, realizada em 
14/12/2018, 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 51a Sessão Ordinária, realizada em 
17/12/2018, 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 52a Sessão Ordinária, realizada em 
19/12/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Goa-1197     555-00     25/08/2018     130,16     8610800     
GSG-5084     599-10     01/09/2018     293,47     8580764     
Hbu-6988     545-22     04/08/2018     195,23     8517392     
Hbv-2554     581-94     06/09/2018     880,41     8591627     
Hdc-4962     627-00     14/09/2018     195,23     8609457     
HfP-7316     546-00     18/09/2018     130,16     8592565     
HHJ-1480     555-00     09/08/2018     130,16     9263096     
HHQ-6857     545-21     17/09/2018     195,23     8656080     
HHt-1973     554-11     12/09/2018     195,23     8643296     
HHX-9779     554-14     13/09/2018     195,23     8598723     
Hml-4781     556-80     17/09/2018     195,23     8664108     
Hnb-3321     554-12     05/09/2018     195,23     8633649     
HnJ-9842     554-14     12/09/2018     195,23     8612233     
nXZ-7523     550-90     19/09/2018     130,16     8640541     
oQa-8929     555-00     13/09/2018     130,16     8598733     
PuJ-1860     555-00     14/09/2018     130,16     9332215     
PvS-9311     555-00     14/09/2018     130,16     8661962     
PWv-9032     538-00     06/09/2018     130,16     8584081     
QnZ-3467     556-80     22/08/2018     195,23     8617006

emf-6617     554-14     03/09/2018     195,23     8621075     
GXP-1523     554-11     03/08/2018     195,23     8551598     
GZP-1341     556-80     04/10/2018     195,23     8703970     
HaS-8714     573-80     12/08/2018     293,47     8533086     
HbS-7341     554-12     04/10/2018     195,23     8704131     
HcH-5159     554-11     04/10/2018     195,23     8641632     
HeH-7226     556-80     26/06/2018     195,23     8405206     
HeH-7226     736-61     26/06/2018     130,16     8405210     
HeJ-8201     556-80     03/08/2018     195,23     8570095     
HfY-7151     554-14     06/09/2018     195,23     8633697     
HJb-0052     554-11     04/09/2018     195,23     8583957     
HJJ-2496     556-80     29/08/2018     195,23     8554673     
HKH-4545     556-80     30/09/2018     195,23     8710784     
HmW-2697     545-21     28/08/2018     195,23     8610861     
HmY-2088     653-00     01/09/2018     195,23     8570580     
HmY-2088     557-60     09/09/2018     130,16     8598785     
HmY-2088     573-80     01/09/2018     293,47     8570584     
Hne-7826     556-80     03/10/2018     195,23     8632518     
Hno-2263     556-80     06/09/2018     195,23     8641037     
HPc-7591     573-80     14/09/2018     293,47     8661963     
Jii-8548        554-11     01/09/2018     195,23     8570568     
KlK-4246     556-80     21/08/2018     195,23     8545990     
KnW-5005     554-13     30/09/2018     195,23     8692368     
oPX-4442     573-80     08/09/2018     293,47     8584174     
Pud-0112     550-90     09/08/2018     130,16     8550628     
PXJ-5822     556-80     17/09/2018     195,23     8614309     
PYu-0976     555-00     18/07/2018     130,16     8463081     
PZX-3622     545-21     14/09/2018     195,23     8601291     
Qoi-3070     555-00     28/09/2018     130,16     9374045     
QPe-1484     653-00     13/09/2018     195,23     8608877

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

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

GoH-6097     548-70     25/11/2018     20:10     8795765     
Hfm-7460     604-12     25/10/2018     17:16     9420990     
HoJ-4168     573-80     01/12/2018     23:07     8756135     
oWu-7408     554-12     05/12/2018     16:20     8767984     
Pvd-7666     546-00     25/11/2018     20:10     8731628     
QeP-7293     545-21     16/11/2018     23:10     8763459     
Qmu-4368     560-60     02/12/2018     11:27     8756144

   Placa         infração         data          Hora   Processamento
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Os desafios de cuidar dos 
idosos exigem muita dedicação e 
preparação. Aqueles que desejam 
iniciar na profissão precisam gostar 
de cuidar do próximo, ser responsável, 
ter empatia e saber se colocar no 
lugar do outro. Foi com o objetivo de 
preparar profissionais para exercer 
essa atividade que a Prefeitura, 
em parceria com a Emater/Senar, 
realizou o curso “Cuidados Básicos 
com o Idoso”. 

Profissionais e familiares que 
cuidam de idosos participaram do 
curso que abordou: higiene corporal 
e bucal, alimentação, medicação, 
psicologia, mobilidade, atividade 
física, direitos dos idosos, dentre 
outros.

Nova-limeNses participam de curso 
voltado para o cuidado com os idosos

DESENVOLVIMENTO SOCIAL / TRABALHO E RENDA

a profissão de cuidador de 
idoso é regulamentada por 
lei. a  jornada de trabalho do 
profissional pode ser de 8 horas 
por dia ou em escala de 12/36. 
A média salarial é de 
r$ 1.500,00. 

você 
SaBia?
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próximas ações serão realizadas nos bairros matadouro e nossa senhora de fátima, 
além da região do José de almeida

SAúDE

moBilização coNtra o aedes coNtiNua

Em Nova Lima, as ações de 
combate à dengue, febre amarela, zika 
e chikungunya não param e, até quarta-
feira (16/01), o Governo Municipal 
realiza uma mobilização contra o Aedes. 
A população está convocada a fazer sua 
parte e trocar materiais inservíveis por 
repelentes. Nos próximos dias, é a vez 
das comunidades do Matadouro, Nossa 
Senhora da Fátima e José de Almeida 
aderirem ao chamado.

A troca do repelente é feita por 
pneus, garrafas descartáveis (pet, 
vidro, potes de plástico ou garrafas de 
cerveja), latas/baldes (latas de milho, 
ervilha, atum e tinta), pratinhos de 
planta e vaso sanitário.

As ações ocorrem nos bairros 
com maior risco para proliferação do 
mosquito, conforme o Levantamento 
Rápido do Índice de Infestação por 
Aedes aegypti (LIRAa), realizado no 
final do ano passado. Os moradores do 
Cabeceiras, Retiro, Cristais, Boa Vista e 
Cruzeiro já participaram da mobilização, 
que teve início no último dia 7.

14/01 (segunda-feira) – Pracinha na rua rio de Janeiro - matadouro

15/01 (terça-feira) – UBS do Nossa Senhora de Fátima

16/01 (quarta-feira) – UBS do José de Almeida

cronoGraMa – 
todoS contra 

o aedes:
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em dois anos, houve um salto no número de pessoas atendidas; demanda reprimida por peças  
metálicas e dentaduras foi zerada com a retomada do serviço em 2018

ateNdimeNto No ceo é ampliado em 107%

A população de Nova Lima tem 
mais um motivo para sorrir. É que 
o Governo Municipal ampliou, de 
maneira considerável, o número 
de atendimentos em toda a rede 
de Saúde Bucal nos últimos anos.  
No Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), por exemplo, 
os procedimentos saltaram de 
2.110, em 2016, para 4.366, no 
ano passado, o que corresponde a 
praticamente 107% a mais.

Esse aumento da capacidade 
de atendimento e da oferta de 
serviços reflete no bem-estar da 
população. O fornecimento de 
próteses dentárias fixas e totais 
– que ficou parado durante anos 

e foi retomado em 2018 – já 
contemplou mais de 500 nova-
limenses que aguardavam na 
fila de espera pelo serviço. Isso 
significa que a demanda reprimida 
por peças metálicas e dentaduras 
foi zerada.

Agora, a Prefeitura já trabalha 
na atualização da lista de pacientes 
que aguardam pelo Roach, que é a 
prótese parcial removível.

Aumento de 160% nos 
atendimentos das UBS

Nos consultórios das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e escolas 
municipais, que são a porta de 

entrada para os atendimentos 
odontológicos ofertados na 
cidade, a ampliação em dois anos 
também foi expressiva: de 8.912, 
em 2016, para 23.122, em 2018. 
O número representa um aumento 
de 160% nos atendimentos de 
limpezas dentárias, restaurações e 
extrações, dentre outros.

Vale lembrar que a rede 
de Saúde Bucal de Nova Lima 
é composta pelo CEO e por 24 
consultórios, sendo 18 em UBS, 
cinco em escolas, além de outro na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), para os casos de urgência e 
emergência.

governo dá continuidade ao atendimento 
dos pacientes da Saúde Bucal

            Vi no jornal que a Prefeitura 
tinha retomado o atendimento e 
busquei informações. Estou bastante 
satisfeito com as duas próteses 
dentárias que coloquei. Toda a equipe 
foi muito atenciosa comigo”

eduardo moacir perdigão,  
morador do Bairro Cabeceiras

evolução 
da Saúde 

Bucal
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OBRAS E MANUTENÇÃO

preFeitura realiza plaNtio de 
mudas em diversos locais da cidade

recapeameNto em vias púBlicas 
No vila da serra e Jardim caNadá

A capina e varrição são serviços 
essenciais realizados todos os 
dias pela Prefeitura, seguindo um 
cronograma para atender a cidade. 
No mês de dezembro, a Prefeitura 
fez a substituição e o plantio de 
grama nos canteiros centrais das 
Avenidas José Bernardo de Barros 
e Presidente Kennedy. 

Neste mês de janeiro, a capina 
segue nos bairros Matadouro, 
Bonfim, Vila Passos, Boa Vista, 
Mingu, Mina D’Água, Ouro Velho, 
José de Almeida, Vila da Serra 
e Santa Rita; e nas avenidas 
Benedito Alves Nazareth e Geraldo 
Dias Borges.

 A Administração Municipal 
realiza a retirada do mato, porém, 
em período de chuvas, o mesmo 
cresce rapidamente. A população 
pode colaborar com a limpeza da 
cidade, não jogando lixo em vias 
públicas.

As ruas da Fonte e Gonzales 
Pecotche, no Vila da Serra, passam 
por manutenção com serviços 
de recapeamento e fresagem. 
O asfalto nessas vias estava em 
péssimo estado de conservação; 
agora a manutenção trará mais 
segurança nesses locais.

No Jardim Canadá, a 
Prefeitura realizou a operação 
tapa-buracos nas ruas Ontário, 
Otawa e Labrador e nas 
avenidas Montreal e Canadá 
esquina com Rua Maquenzie. 
Já a Rua Vancouver passa por 
recapeamento.

Rua Vancouver, Jardim Canadá Rua da Fonte, Vila da Serra

Rua gonzales Pecotche, Vila da Serra
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DEFESA CIVIL

temporada de chuvas requer 
ateNção e cuidado

A previsão é de muita chuva 
de janeiro a março, na cidade.  A 
informação é da Coordenadoria 
de Defesa Civil de Nova Lima que 
mantém plantão 24h e contato 
constante com o Sistema de 
Meteorologia e Recursos Hídricos de 
Minas Gerais (Simge) – que alertou 
para o volume significativo de chuvas 
neste primeiro trimestre. 

Como ação preventiva, a 
Prefeitura realiza vistoria nos bueiros 
para deixar o sistema de drenagem 
funcionando em sua capacidade 
máxima. Além disso, foram levantadas 
as áreas de risco de deslizamento 
ou desmoronamento. Também foi 
realizado o monitoramento no Rio 
das Velhas e as vistorias constantes 
das barragens de responsabilidade 
da Prefeitura. 

A população também pode 
contribuir com medidas simples, 
como não jogar lixo nas ruas e 
nunca deixar materiais ou restos de 
construção no passeio ou em vias 
públicas. 
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interessados em aprender a tocar violão, guitarra ou saxofone podem se inscrever até o final do mês, na regional

aulas gratuitas de música são 
oFerecidas para a comuNidade

REgIONAL NORDESTE

Ciente da importância da música 
na formação das pessoas, a Prefeitura 
oferece, na sede da Regional Nordeste, 
aulas gratuitas de violão, guitarra e 
saxofone para a comunidade de Honório 
Bicalho e dos demais bairros da região. 
As atividades serão reiniciadas nesta 
terça-feira (15/01) e as vagas são 
limitadas.

Para efetuar a inscrição, os 
interessados devem apresentar 
documento de identidade e comprovante 
de residência até o dia 31 de janeiro, 
na Rua Natalício de Jesus Carsalade, 
358. No caso de menores de 18 anos, 
o cadastro deve ser realizado pelos 
responsáveis. Não há restrições de idade 
para participar.

As atividades de música na Regional 
Nordeste tiveram início em julho do ano 
passado e contam com aproximadamente 
60 participantes, dentre crianças, 
adolescentes e adultos. As aulas ocorrem 
duas vezes por semana, de segunda a 
sexta-feira, entre 13h e 18h. Para mais 
informações, ligue: (31) 3547-5040.

A música é uma paixão desde criança e que agora 
tenho essa oportunidade de estudar bem perto de casa. 
gosto bastante das aulas e do professor. Já aprendi 
várias técnicas”

Vicente aurélio,  
aluno e morador de Honório Bicalho

Vicente Aurélio aprende música 
com o professor Hudson Rodrigues 
na Regional Nordeste
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TURISMO

MEIO AMBIENTE

iNscrições para a Feira gastroNômica 
do imigraNte começam dia 21

parque muNicipal de Fechos será recuperado

Nova Lima tem uma forte 
influência de imigrantes que 
vieram para a cidade em busca 
de uma vida melhor, seja fugindo 
da guerra ou atraídos pela 
ascensão da mineração. Uma 
das marcas dessa presença está 
na gastronomia, em que receitas 
foram passadas de geração 
em geração para relembrar os 
costumes da terra natal, sem 
perder de vista o carinho e a 
gratidão pela cidade. 

Com o objetivo de valorizar 
essas raízes, a Prefeitura 

realizará, pelo segundo ano, 
a Feira Gastronômica do 
Imigrante. Para tanto, será 
aberto, de 21 de janeiro a 
8 de fevereiro, o cadastro das 
famílias de imigrantes e receitas 
que possam ser apresentadas 
ao público e comercializadas 
durante a feira. 

Os interessados devem entrar 
em contato com o Turismo, 
das 8h às 18h, pelo telefone 
3581-8423 ou comparecer 
ao endereço: Praça Antonino 
Fonseca Jr., 80 – Centro. 

A partir de segunda-feira 
(14/01), a Administração Municipal 
dará início às ações de proteção 
do Parque Municipal de Fechos, 
situado bem ao lado da Estação 
Ecológica de mesmo nome, no 
Bairro Jardim Canadá. Dentre as 
ações estão a limpeza do local, com 
a retirada dos entulhos depositados 
irregularmente, e o cercamento de 
aproximadamente 500 metros de 
área entre a marginal da Rodovia 
BR-040, no sentido Belo Horizonte, 
e a Rua Vancouver.

Após essa primeira etapa, cerca 
de 800 mudas de árvores serão 
plantadas na área de conservação, 
por meio do acordo de cooperação 
assinado em 2018, pela Prefeitura 
com o Instituto Espinhaço, para a 
execução do programa Plantando o 
Futuro.

O objetivo do Governo Municipal 
é acabar com os recorrentes bota-
foras irregulares realizados no local 
e garantir mais um espaço protegido 
que, em breve, possa servir para o 
lazer dos nova-limenses.

podem se cadastrar descendentes de italianos, ingleses, árabes, africanos, 
portugueses, espanhóis e outros imigrantes que viveram em nova lima 

prefeitura atende à antiga reivindicação de ambientalistas e da comunidade, 
com limpeza, cercamento e plantio de mudas no local

nova liMa 
no MaPa 

do turiSMo 
BraSileiro

Um dos focos econômicos de Nova Lima está no 
potencial turístico que a cidade oferece tanto para 
negócios quanto para lazer e aventura. com o 
objetivo de integrar o Mapa do Turismo Brasileiro e 
continuar sendo reconhecida como região turística, 
a cidade precisa agora que os prestadores de 
serviços ligados à área se inscrevam no cadastur. 
Com o cadastro, será possível fazer um estudo mais 
completo da cadeia produtiva, principalmente, 
de agências de turismo, restaurantes e empresas de 

transporte e hospedagem que nova lima oferece. 
Além desse critério, o Ministério do Turismo só 
reconhecerá como regiões turísticas aquelas que 
contarem com instância de Governança Regional e 
conselhos municipais de turismo ativos – quesitos 
que nova lima já atende. o objetivo é tornar a 
gestão do turismo descentralizada e mobilizar a 
sociedade para atuar de forma mais participativa 
na criação e acompanhamento de políticas públicas 
do turismo.

População pode colaborar e denunciar os bota-foras 
irregulares pelo telefone (31) 3541-4376

inscreva-se: https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite
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CIDADE

Festa da virada reúNe milhares 
de Nova-limeNses Na sede e No Jardim caNadá
Uma noite para se recordar. Os 

nova-limenses que curtiram a virada 
do ano em Nova Lima puderam 
prestigiar os shows de artistas 
renomados como César Menotti & 
Fabiano e Reinaldinho, ex-vocalista 
do Terra Samba. As apresentações 
ocorreram na Praça Bernardino 
de Lima e no Jardim Canadá, 
respectivamente. Para animar ainda 
mais a festa, a contagem regressiva 
foi seguida por um show de fogos  
para a chegada de 2019. Confira 
alguns momentos!

Fo
to

:  
Jo

ão
 V

ic
to

r 
M

or
ae

s

Fo
to

s:
  

Lí
vi

a 
Ba

st
os



12 de janeiro de 2019 • ano 4 • nº 47

CULTURA

com Nova roupagem 

Quem frequenta o projeto Sexta 
na Feira já nota as diversas melhorias 
efetivadas pela Prefeitura num dos 
eventos mais tradicionais da cidade 
que acontece há mais de 20 anos. A 
cada semana, uma atração artística 
ou cultural se apresenta na Praça 
Bernardino de Lima, a partir das 18h. 
Os artistas locais são prestigiados 
no projeto que conta ainda com 
30 expositores, responsáveis pelas 
barracas artesanato, de bebida e 
alimentação. 

Para garantir mais segurança, 
o fechamento das ruas no entorno 
da área central começa a partir das 
16h. Além disso, os expositores 
participaram gratuitamente de cinco 
cursos de capacitação para aprimorar 
o negócio.

Com essas mudanças, o projeto 
Sexta na Feira passou a atrair mais 
famílias que prestigiam, todas as 
semanas, a culinária e os artistas 
locais, além de músicos conhecidos 
nacionalmente como Saulo Laranjeira 
(programa Arrumação), Dado Villa 
Lobos (Legião Urbana) e muito mais.

projeto sexta na feira com novas barracas, mais segurança e música garantida

•	 18/01: treme terra

•	 25/01: Banda ora 
Pro nobis

•	 01/02: Bruno Silva 
& Banda

•	 08/02: tarjados

•	 15/02: Batuque 
Mineiro

•	 22/02: Sambuteko

conFira aS 
PróxiMaS 
atraçÕeS:
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