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AO ALCANCE
DE TODOS

AO ALCANCE
DE TODOS

SaúdeSaúde
Prefeitura facilita acesso às Unidades Básicas de Saúde de Nova 
Lima e marcação de consultas médicas e de enfermagem passa a 
ocorrer em tempo recorde na maior parte da cidade

Maria Bernadete Dias Silva, 
moradora do Bom Jardim e 
paciente da UBS do Cristais Páginas | 10 e 11 |



14 de setembro de 2019 • ano 4 • nº 66

ExpEDIENtE

Secretária de Comunicação   
Fabiana Ribeiro Lopes

prefeito Municipal 
Vitor Penido de Barros

Vice-prefeito
João Marcelo Dieguez Pereira

Produzido Pela secretaria de comunicação

Jornalista Responsável: fabrício araújo mG 12.869 JP

Redação: Fabrício Araújo, Lívia Bastos, Maíra Oliveira, 
Mariana Costa, Patrick Vaz e Welington de Oliveira

Fotografias: João Victor Moraes e Lívia Bastos

projeto Gráfico / Diagramação: Alisson Corlaiti

Impressão: Sempre Editora | tiragem: 30 mil exemplares 
Praça Bernardino de Lima, 80 | Centro | Nova Lima (MG)  
CEP: 34.000-279 | tel.: (31) 3541-4334

Saúde que 
avança

Quando assumimos a Gestão Munici-
pal, tínhamos o compromisso de recolocar 
Nova Lima nos trilhos, sobretudo em 
áreas prioritárias, como a saúde. A 
situação em que a cidade se encontrava 
era de calamidade, com estrutura 
sucateada em diversos bairros, além de 
consultas e exames atrasados. Tudo isso 
refletia diretamente no atendimento aos 
usuários, que sofriam com as longas filas 
de espera.

Hoje, a medida que nosso governo 
trabalha, percebemos o quanto Nova 
Lima já avançou. Prestes a completarmos 
três anos de administração, os resultados 
são reconhecidos pelos usuários dos 
serviços. O tempo médio para marcação 
de consulta médicas e de enfermagem, 
na maior parte das unidades de saúde, 
por exemplo, ocorre antes dos 15 dias 
considerados como meta de qualidade. 
Em muitas delas, o agendamento é feito 
dentro de uma semana. 

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDAEDITORIAL

A fim de qualificar ainda mais o 
atendimento, em breve, inauguraremos 
outra Unidade Básica de Saúde (UBS), desta 
vez no Bairro Chácara Bom Retiro. A nova 
Equipe de Saúde da Família contribuirá 
para reduzir a demanda reprimida na 
UBS do Caic, um dos gargalos que ainda 
enfrentamos.

Todas essas conquistas são resultados 
diretos da reestruturação dos serviços, das 
capacitações constantes dos profissionais 
da rede e do grande investimento que 
realizamos na saúde. Ver a cidade avançar 
dessa forma evidencia que o compromisso 
que assumimos tem sido cumprido. Mais 
que isso: comprova que Nova Lima está no 
caminho certo. 

VItOR pENIDO,
PREFEITO

TODAS ESSAS CONquiSTAS 
SãO rESuLTADOS DirETOS 
DA rEESTruTurAçãO DOS 
SErviçOS, DAS CApACiTAçõES 
CONSTANTES DOS 
prOfiSSiONAiS DA rEDE E DO 
grANDE iNvESTimENTO quE 
rEALizAmOS NA SAúDE

dá um like!

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

A Prefeitura realiza, no dia 24, das 19h 
às 22h, no Lions Clube, um giro de mercado 
do Comprar Bem, em parceria com o Sebrae. 
O encontro é voltado para o segmento do 
setor de eventos, como buffets, cerimoniais, 
músicos, dentre outros. Esta será a segunda 
onda de desenvolvimento do programa que 
busca fomentar a compra de produtos entre 
as empresas sediadas em Nova Lima, visando 
aumentar o volume de recursos movimentados 
na cidade

Esse evento é um compromisso do Governo 
Municipal em promover um ambiente favorável 
para fomentar a competitividade dos pequenos 

negócios e fortalecer a economia local.
Para as empresas, o principal benefício é 

incrementar as suas vendas com o aumento 
dos seus potenciais clientes; para a sociedade, 
é esperada a geração de empregos que pode ser 
proporcionada pelo aumento do faturamento das 
empresas.

A primeira onda de Desenvolvimento do 
Comprar Bem se deu com a prioridade do 
Governo Municipal para compras no comércio da 
cidade. Desde a sua implantação, em 2017, já foi 
alcançada a soma de R$ 50 milhões em compras 
nas empresas locais de diversas naturezas.

COMPRaR BeM entRa na Segunda 
Onda de deSenvOLvIMentO  

Nesta etapa, programa passa a incentivar empresas 
nova-limenses a priorizarem negociações locais
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Comprar Bem foi reconhecido pelo Sebrae Minas como o melhor programa 
de compras municipais em Minas Gerais no ano de 2018

SEGuNDA 
ONDA DO

COMpRAR 
BEM

24 de setembro, às 19h, no Lions Clube 
(localizado na rua Ludovice raimundo 
pessoa, Centro) 
Confirmar presença pelo telefone 
(31) 3541-5181 ou pelo e-mail 
diretoriacursos@pnl.mg.gov.br
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

No dia 4 de setembro, o Governo 
Municipal realizou o workshop 
Os Desafios de Emplacamento 
de Veículos em Nova Lima, com 
objetivo de debater sobre ações de 
melhorias nos processos e estrutura 
para agilizar o emplacamento de 
automóveis no município e construir 
uma agenda com desdobramentos 
para facilitar a vida de quem deseja 
ter seu veículo emplacado na cidade. 

A iniciativa favorece o aumento da 
arrecadação municipal, por meio 
do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), e, 
consequentemente, representa uma 
série de benefícios à população local.

O tema reuniu representantes do 
poder público municipal, da Delegacia 
de Polícia Civil, de concessionárias 
e locadoras de veículos da capital, 
despachantes de Nova Lima e 

moradores da região do Vila da Serra 
e de localidades vizinhas. Como 
resultado foi construído um plano 
de ação entre a Delegacia de Polícia 
Civil e a Prefeitura, para melhorar 
a estrutura, os procedimentos 
de vistoria e diminuir o prazo de 
emissão de documentos de veículos 
na cidade, visando agilizar o 
atendimento ao cidadão.

Na próxima quinta-feira (19/09),  
o Governo Municipal leva, à 
comunidade de São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), uma edição 
itinerante da Sala do Empreendedor 

e do Banco de Talentos. O serviço, 
que funcionará das 9h às 16h, na 
Associação Comunitária de Macacos 
(localizada na Rua Dona Maria da 
Glória, 711), visa facilitar a interação 

com a população e os empreendedores 
locais, para que eles se formalizem, 
se cadastrem e tenham acesso aos 
demais serviços oferecidos na área.

PReFeItuRa eStIMuLa eMPLaCaMentO 
de CaRROS eM nOva LIMa  

iniciativa visa aumentar a arrecadação municipal por meio do ipvA

SaLa dO eMPReendedOR e dO BanCO 
de taLentOS – edIçãO MaCaCOS
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Workshop para discutir o assunto foi realizado na Faculdade Milton Campos

Temos um número bastante expressivo de 
clientes premium da região do Vila da Serra 
e de muitos condomínios de Nova Lima, que 
hoje emplacam seus carros em Belo Horizonte 
pela agilidade do Detran da capital. Dessa 
forma, acredito que o workshop representou 
um fórum muito interessante para lançarmos 
ideias e contribuirmos para aprimorar esse 
sistema aqui na cidade”

Marcelo Correa, 
concessionário

EDIÇÃO

O workshop foi a 5a edição do 
projeto Crescer Legal, que visa 
capacitar empreendedores e 
levar informações pertinentes 
à população sobre os 
procedimentos e legislações, 
evitando transtornos e 
contribuindo para o sucesso 
do desenvolvimento local.

 

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.  

borracHeiro – 2067

requisitos: experiência anterior 
na função e disponibilidade para 
atuar na região do Jardim Canadá. 
atividades: verificar o estado de 
conservação dos pneus, solicitando 
balanceamento e alinhamento 
pós trocas e calibragem; realizar 
a montagem dos pneus nas 
rodas, visando evitar desgastes e 
inutilizações dos mesmos, conforme 
orientações recebidas; controle 
e trocas dos pneus. benefícios: 
vale-transporte, vale-refeição, cesta 
básica, auxílio café da manhã, plano 
odontológico e plano de saúde. 
Horário de trabalho: de segunda 
a sexta, das 7h às 17h. salário:  
r$ 1.617,47

motorista de Ônibus 
 2059

requisitos: cnH - categoria d ou e, 
experiência anterior comprovada na 
função, ter o curso de transporte de 
passageiros e disponibilidade para 
atuar na região do Jardim Canadá. 
atividades: atuar com transporte de 
funcionários até o local de trabalho. 
benefícios: vale-transporte, vale-
alimentação e assistência médica. 
Horário de trabalho: a combinar. 
salário: r$ 2.154,10

Gerente de condomÍnio 
2060

requisitos: CNH categoria AB, 
veículo próprio, formação técnica 
em administração/gestão ou áreas 
afins e conhecimento do pacote 
office básico e administração. 
atividades: atuar com gestão de 
equipe e rotinas administrativas 
em condomínio. benefícios: vale-
transporte e vale-refeição. Horário 
de trabalho: 44 horas semanais 
em horário comercial. salário:  
R$ 2.300,00

cozinHeiro(a) – 2010

requisitos: experiência anterior 
na função e disponibilidade para 
atuar na região do Jardim Canadá. 
atividades: manipulação e preparo 
de alimentos e refeições. benefícios: 
vale-transporte e alimentação no 
restaurante. Horário de trabalho: 
das 7h30 às 15h30, de segunda a 
sexta; das 7h30 às 18h, no final de 
semana; com uma folga semanal 
e um domingo por mês. salário:  
R$ 1.300,00

Os cadastros poderão ser feitos 
até 17 de setembro. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

VaGas em
noVa lima

5a
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

vIII COnFeRênCIa MunICIPaL da aSSIStênCIa SOCIaL 
deFIne dIRetRIzeS PaRa avançaR nO SetOR  

Crescimento de mais de r$ 15 milhões no orçamento dessa política pública, nos últimos três anos, 
reflete compromisso da gestão em promover justiça social

Conferência Municipal da Assistência Social reuniu mais de 270 pessoas para 
debater sobre a condução dessa política para os próximos anos

Conquistas 
históriCas

Nos últimos anos, mesmo 
em um cenário de dificuldades 
de arrecadações diante do 
contexto de crise tanto em 
âmbito estadual, quanto federal, 
a política de assistência social 
no município teve um avanço 
bastante significativo, com um 
aumento orçamentário de 
mais de r$ 15 milhões, que 
possibilitou:
• inauguração do Espaço 
Cidadania, voltado a pessoas 
em situação de rua;
• Abertura do Cras Centro, 
ampliando para 100% a 
cobertura de proteção social 
básica;
• Promoção de mais de 27 mil 
atendimentos
• Concessão de 26 mil 
benefícios eventuais

TemáTica relevanTe
Em nível nacional, o evento 

é realizado a cada quatro anos. 
Entretanto, diante do atual 
contexto de crises do país, que 
impactam, significativamente, 
a vida das pessoas de baixa 
renda e em situação de risco 
e vulnerabilidade social, o 
Conselho Estadual de Assis-
tência Social tem chamado 
conferências bianuais, a fim 
de buscar soluções conjuntas 
para garantir direitos de seus 
usuários. Nesse sentido, Nova 
Lima optou por realizar sua 
conferência municipal, em 2019, 
reunindo comunidade, governo 
e representantes da sociedade 
civil organizada para um rico 
debate, valorizando e investindo 
na participação popular.

No dia 31 de agosto, foi realizada a VIII 
Conferência Municipal da Assistência Social de 
Nova Lima. Com o tema “Assistência Social direito 
do povo com financiamento público e participação 
social”, o evento reuniu mais de 270 participantes, 
dentre usuários, trabalhadores, representantes 

do governo e da sociedade civil organizada, para 
debater sobre avanços, desafios e prioridades dessa 
política pública para os próximos anos. 

A iniciativa foi realizada em parceria com 
o Conselho Municipal de Assistência Social, em 
consonância com as diretrizes do Conselho Estadual 

de Assistência Social – Ceas. De caráter deliberativo, 
o evento representou um espaço amplo e 
democrático de discussão e articulação coletiva em 
torno de propostas e estratégias inovadoras, a fim 
de combater desigualdades e de ampliar direitos 
socioassistenciais dos usuários.

Já estou na minha quinta 
conferência. Fui conselheira 
municipal e estadual, e hoje 
vim como usuária. Esse 
espaço é muito importante. 
Além de você aprender sobre 
seus direitos e deveres, leva 
isso para a sua comunidade, 
consegue trazer novos 
usuários e explicar como a 
participação é importante. 
Afinal, foram muitas 
conquistas que vimos sair de 
deliberações de conferências”

Maria da Conceição 
da Silva, 
usuária da política de 
assistência social, moradora 
do Bairro Santa Rita

Hoje, a assistência social é 
entendida como um direito 
do cidadão, e não como um 
favor para a comunidade. Nas 
conferências, conseguimos 
juntar, no mesmo espaço 
e com o mesmo respaldo, 
usuários, entidades e governo 
para debater e propor. É 
um momento importante 
de luta e resistência para 
continuarmos avançando no 
que diz respeito à proteção 
social”

Daniel Rodrigo de Lima 
Vieira, 
coordenador executivo da 
entidade Capaz

As conferências e outras 
instâncias de controle social 
são espaços estratégicos 
que garantem o acesso à 
informação e efetivação de 
propostas que emanam da 
própria população. São ainda 
mais fundamentais nesse 
momento de crise política 
e econômica pela qual o 
país vem passando, afinal 
os usuários da assistência 
social representam a parcela 
da população mais afetada 
pelo desemprego, pela fome, 
pobreza e escassez  
de recursos públicos”

Leonardo Kouri,
assistente social, 
professor universitário e 
conferencista da palestra 
magna do evento
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

gOveRnO IMPLanta PROgRaMa  
de aPadRInhaMentO aFetIvO  

voluntários dedicam tempo, carinho e atenção para mudar a vida de crianças 
e adolescentes que vivem em abrigos ou em famílias acolhedoras

Crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de suas famílias de origem podem receber carinho  
e conviver com pessoas que se comprometem com seu desenvolvimento saudável

como se tornar Voluntário
Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas pelo telefone:  
(31) 3541-5904.

os critérios são possuir mais 18 anos e ter 16 anos a mais 
que a criança ou o adolescente que deseja apadrinhar, não estar 
respondendo a processos judiciais que envolvam crianças ou 
adolescentes e dispor de tempo para participar do programa.
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No dia 12 de setembro, foi 
lançado, no plenário da Câmara 
Municipal de Nova Lima, o 
programa de Apadrinhamento 
Afetivo, uma iniciativa que visa 
estimular a sociedade a contribuir 
com a promoção de crianças e 
adolescentes moradores de unidades 
de acolhimento institucional da 
cidade, ofertando momentos de lazer, 
acesso à cultura, além de convivência 
familiar e comunitária, nos finais de 

semana, feriados e datas especiais. 
O programa de apadrinhamento 

está previsto, por meio da resolução 
conjunta dos conselhos de assistência 
social - CMAS - e dos direitos de 
crianças e adolescentes - CMDCA - 
desde março de 2019 e conta com 
o apoio do Governo Municipal, da 
Vara da Infância e Juventude da 
Comarca de Nova Lima e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). 

O que a gente busca 
estimular é a ampliação 
do universo em que eles 
vivem, proporcionar o 
acesso à cultura e a uma 
vivência familiar com todo 
amor e toda dor que tem 
em uma família. Por outro 
lado, temos uma ideia 
completamente errada do 
que é viver em um abrigo. 
Tenho um filho da mesma 
idade do adolescente que 
apadrinho. É um aprendizado 
que meu filho e eu vamos 
levar para vida toda”

Rosilene Maciel, designer 
e professora, 
madrinha de um adolescente 
desde 2017

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

em caso de dúVidas sobre os seus direitos, Procure: 
rua benedito valadares, 69 - 1º andar, sala 4 / nova lima sHoPPinG - bonfim (31) 3541-2999/ 3541-1708

Consumidor não deve ser responsabilizado por preço 
divergente no estabeleCimento

É comum em estabeleci-
mentos comerciais o consumidor 
encontrar preços diferentes 
para o mesmo produto. Nesses 
casos, segundo o artigo 47 do 
Código de Defesa do Consumidor, 
é assegurado ao consumidor 

o pagamento do menor preço: 
“as cláusulas contratuais serão 
interpretadas de maneira mais 
favorável ao consumidor” (CDC/
nº 10.962/04). Ocorrendo essa 
situação, a orientação é fazer 
fotos de ambos os preços, do 

produto, bem como do panfleto 
em casos de ofertas, e exigir 
que o estabelecimento venda 
o produto com o menor valor. 
Havendo resistência por parte do 
estabelecimento, faça a denúncia 
junto ao Procon.
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geStãO MunICIPaL queR aMPLIaR O eFetIvO 
da guaRda CIvIL MunICIPaL   

projeto de lei para a realização de concurso público já foi enviado para apreciação dos vereadores

PReFeItuRa quaLIFICa atendIMentO aOS CIdadãOS   
Andar térreo foi reestruturado para melhor receber a população

Comprometida em atender às 
demandas da comunidade com 
excelência e prontidão, a Prefeitura 
enviou, à Câmara Municipal, o 
projeto de lei que visa ampliar 
o contingente da Guarda Civil 
Municipal (GCM). Atualmente, a 
corporação conta com 92 agentes, 

sendo 15 mulheres e 77 homens, 
número inferior a quando foi 
criada. De acordo com a proposta, 
serão abertas 50 vagas por meio da 
realização de concurso público.

A GCM de Nova Lima foi criada 
por meio da lei 1.680 de janeiro de 
2001, ano em que houve o primeiro 

processo seletivo. A lei mencionada 
previa um efetivo de 60 guardas, 
mas 36 foram preenchidas. Em 
2002, houve outro processo seletivo, 
com 62 agentes selecionados; em 
2004, foi realizado um concurso 
público, que disponibilizou 110 
vagas; todos os servidores que 

atuavam na função tiveram de 
passar pela prova.

A corporação tem atuação 
destacada na proteção do patrimônio 
público e no ordenamento do 
trânsito, além da colaboração 
conjunta com outros órgãos de 
segurança pública.

Com os objetivos de melhorar o atendimento aos 
cidadãos e oferecer mais conforto aos servidores, 
a Gestão Municipal readequou o andar térreo da 
Prefeitura, onde funcionam os serviços de IPTU, 
ITBI, taxas, dentre outros, além do Departamento 
de Recursos Humanos. Após a recepção única (onde 
o contribuinte chega, se identifica e informa por 
qual setor procura), foi criada uma espera geral, 
que é mais ampla e centralizada.

Um monitor foi instalado para informar a 
sequência dos atendimentos e seus respectivos 
guichês, que possuem fácil identificação e respeitam 
a ordem preferencial. Nele, o cidadão também pode 
acompanhar as ações e os eventos realizados pela 
Administração Municipal.

Além do atendimento ao usuário, as adequações 
ainda foram importantes para aperfeiçoar o 
trabalho interno, uma vez que setores que ficavam 
distantes passaram a estar interligados.

SEGURANÇA

FAZENDA
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GCM conta hoje com 92 agentes, sendo 15 mulheres e 77 homens

Espera geral ampla e centralizada foi criada para melhor receber os cidadãos

ApESAR DO 
CRESCIMENtO 
DA CIDADE E DO 
AuMENtO DA 
pOpuLAÇÃO,
O EFEtIVO DA GCM 
NÃO AuMENtOu 
DESDE 2004
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PROgRaMa eSCOLa eM teMPO IntegRaL IMPaCta nO BOM 
deSeMPenhO eSCOLaR de eStudanteS da Rede MunICIPaL    

70% das escolas avaliadas alcançaram notas superiores a 85% em português; 
números em matemática também foram positivos

aLunaS de nOva LIMa SãO deStaque

No último mês, alunos do 50 ano 
atendidos pelo programa Escola em 
Tempo Integral passaram por uma 
avaliação que mediu, pela primeira 
vez, sua proficiência nas disciplinas de 
português e matemática, a partir do 
trabalho de fixação dessas matérias, 

que tem sido realizado diariamente 
com cerca de 1.300 estudantes 
participantes da iniciativa. 

Na prova de matemática, três 
escolas atingiram um desempenho 
de mais de 95% de acertos; já em 
língua portuguesa, sete escolas 

obtiveram resultados superiores a 
90%. Nessa disciplina o menor índice 
de aproveitamento foi de 75% e duas 
escolas alcançaram 100% com base 
em avaliação contendo dez questões. 

Implementado desde 2018, o 
programa Escola em Tempo Integral 

realizou uma reorientação com 
relação a suas diretrizes pedagógicas, 
alterando o contrato de oficineiros 
para professores efetivos, capacitados 
de forma continuada, além da 
utilização de outras estratégias para 
efetivação da aprendizagem.

EDUCAÇÃO
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Alunos aprimoram seu desempenho a partir de aulas extras de português e matemática 
durante o Programa Escola em Tempo Integral

A obra da aluna Lauane Mirele dos Santos, do 5º ano da Escola Municipal Emília de Lima 
(Centro), foi contemplada com o 1º lugar em sua categoria. O desenho retratou os malefícios 

do trabalho precoce, tema proposto pelo projeto Resgate a Infância - Eixo Educação, do 
Ministério Público do Trabalho. Ela receberá a premiação no mês de novembro, na capital.

O poema “O lugar onde vivo”, de Camilly Vitória Nascimento Queiroz, estudante do 5º ano da 
Escola Municipal Rubem Costa Lima (Macacos), será o representante de Nova Lima na 6a edição 

da Olimpíada da Língua Portuguesa. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Educação em 
parceria com o Itaú Social, valoriza a produção de textos de estudantes de escolas públicas de 

todo o país. O concurso ainda terá etapas estadual, regional e nacional.

Eu estudava em outra cidade 
e me sentia atrasada em 
relação aos colegas. No 
princípio, minhas notas não 
eram muito boas. Quando 
vim para Nova Lima e entrei 
no programa, os professores 
me ajudaram e eu evoluí 
muito. Agora as minhas 
notas estão boas em todas 
as matérias. Tudo graças às 
aulas do Tempo Integral”

Rafaela Assunção Vieira 
Santos, 
aluna do 5º ano da Escola 
Municipal Dulce Santos Jones 

CRItéRIOS
AVALIADOS

Em português foram avaliadas habilidades ligadas 
à interpretação de textos, relação lógico-discursiva, 
dentre outros aspectos. Já em matemática, foram 
analisadas diversas aptidões, como a capacidade de 

resolver problemas com números naturais, utilizando a 
adição, subtração, multiplicação, divisão, identificação 
de proporcionalidade, além de outras competências 
condizentes com o conteúdo ministrado.
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PLANEJAMENTO

OBRaS nO nOSSa SenhORa de FátIMa 
SegueM eM RItMO IntenSO   

intervenções vão permitir o amplo processo de regularização 
fundiária de imóveis do bairro

PReFeItuRa InveSte R$ 280 MIL 
eM ReCuPeRaçãO de vIa   

Obra de drenagem, esgotamento e pavimentação, perto do Conjunto Habitacional ivahy palhares, 
atende à reivindicação antiga da comunidade local

Aberta de maneira irregular há alguns anos, via recebe intervenções da Prefeitura

Nova via ligará a Travessa São Lourenço, no Fazenda do Benito, ao Bairro Bela Fama
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Consideradas algumas das ações com mais 
impactos sociais, habitacionais e de infraestrutura 
para os próximos anos, as obras de drenagem 
pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação 
no Bairro Nossa Senhora de Fátima continuam 
de maneira acelerada. A Prefeitura trabalha na 
execução dos serviços de saneamento básico e 
da abertura da via; assim que essa etapa estiver 

concluída, terá início a pavimentação e sinalização 
da avenida que será aberta, com 600 metros de 
extensão, ligando a Travessa São Lourenço ao 
Bairro Bela Fama.

Além de contribuir para o bem-estar e a saúde 
dos moradores, que não têm mais de conviver 
com o esgoto a céu aberto, esse conjunto de 
intervenções permitirá outro avanço importante 

para a cidade: a execução de um amplo projeto 
de regularização fundiária de imóveis situados 
no Nossa Senhora de Fátima, que vai oferecer 
mais segurança e dignidade para as famílias 
contempladas, que passarão a ter acesso aos 
serviços de água e energia elétrica.

O Governo Municipal concluiu 
os serviços de drenagem pluvial 
e esgotamento sanitário em uma 
via situada atrás do Conjunto 
Habitacional Ivahy Palhares. Na 
próxima etapa dos trabalhos, será 
realizada a pavimentação da rua. No 
total, a Prefeitura investe R$ 280 mil 
nessa obra, que foi iniciada em julho.

Trata-se de uma rua que não 
consta no sistema viário de Nova 
Lima, mas foi aberta de maneira 
irregular, há alguns anos, dentro de 
uma área pertencente ao município.

Com a execução da obra, a 
Administração Municipal atende 
a uma antiga reivindicação da 
comunidade local, uma vez que o 
esgoto proveniente de uma ocupação 
descia para o conjunto habitacional, 
provocando uma série de transtornos 
aos moradores.
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OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

CaPIna é ReaLIzada eM 12 BaIRROS 
de nOva LIMa, neSte MêS   

Serviço de paisagismo também transforma o aspecto de ruas 
e avenidas da cidade

O mato alto próximo a áreas 
urbanas chega a se tornar um 
perigo para a população, já que pode 
abrigar cobras, aranhas, escorpiões 
e outros animais que representam 

risco ao ser humano. Atenta a isso, a 
Prefeitura realiza a capina de forma 
continuada, oferecendo mais conforto 
e segurança à população. No mês 
de setembro, o serviço contemplará 

os bairros: Rosário, Bom Jardim, 
Jardim das Américas, Quintas, Retiro, 
Cariocas, Vila Operária, Vila Passos, 
Jardim Serrano, Ipê da Serra, Fazenda 
do Benito e Chácara Bom Retiro. 

A Alameda Carlos Drumonnd de 
Andrade e as avenidas Geraldo Dias 
Borges e Presidente Kennedy também 
receberão o serviço.

Jardins Por toda Parte

Quem passa pelas ruas de Nova 
Lima percebe que a cidade vem 
assumindo cada vez mais a sua 
vocação ambiental. A Prefeitura 
realiza o paisagismo nas mais 
diversas localidades; os serviços 
mais recentes foram executados 
nos canteiros próximos à 

Rodoviária; na Avenida Amélia 
Magalhães, que dá acesso ao 
hospital; e na Rua Antônio Serafim 
da Silveira, no Bairro Matadouro. 
além da beleza e do bem-estar 
proporcionados pelo paisagismo 
urbano, essa técnica melhora a 
qualidade de vida da população.
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Jardim das Américas foi um dos bairros contemplados em setembro



10
14 de setembro de 2019 • ano 4 • nº 66

MaRCaçãO de COnSuLtaS na uBS eM teMPO ReCORde      
prefeitura facilita acesso dos usuários aos serviços da atenção básica em Nova Lima

SAúDE

Nova EquipE dE SaúdE da Família

UBS: a porta de entrada para oS ServiçoS de Saúde

pronto atendimento: situações de emergência
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Desde o início da gestão, o Governo 
Municipal não mede esforços para 
ampliar o acesso dos usuários aos 
serviços de saúde em Nova Lima. Após 
quase três anos de intenso trabalho, 
que contou com reestruturação dos 
serviços e capacitações constantes 
dos profissionais da rede, os 
resultados alcançados impressionam: 
o tempo médio para marcação de 
consultas médicas e de enfermagem, 

na maioria das Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), ocorre antes dos 
15 dias considerados como meta de 
qualidade.

Os dados se referem a consultas 
eletivas, ou seja, aquelas consideradas 
não agudas, tais como controle de 
doenças crônicas, consultas de rotina, 
emissão de laudos e atestados, 
entre outras. Nos casos agudos, 
todo paciente que procura a UBS é 

atendido. Inicialmente, ele é acolhido 
por um profissional de saúde que 
avalia a situação e o encaminha ao 
profissional mais adequado para 
responder a sua demanda. Vale 
lembrar que as UBSs são compostas 
por uma equipe multidisciplinar e, 
não necessariamente, a resolução do 
problema se dá em consulta médica.

Para agilizar ainda mais o serviço, 
a Prefeitura implantará outra Equipe 
de Saúde da Família (ESF), desta vez, 
no Bairro Chácara Bom Retiro, que 
também atenderá aos moradores do 
Oswaldo Barbosa Pena II, Vila do Ouro 

e Veredas das Gerais. A nova ESF vai 
contribuir para desafogar a demanda 
reprimida na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Caic.

As UBSs em que o agendamento de 
consultas médicas e de enfermagem 

estão com tempo de marcação acima 
do ideal (15 dias) possuem, hoje, 
profissionais que estão em período 
de férias ou que se afastaram por 
motivo de saúde.

Os serviços de pronto 
atendimento, tanto da UPA quanto 
de hospitais, devem ser acessados 
em casos mais graves, que envolvem 

risco imediato de morte, ou seja, em 
situações que precisam de intervenção 
médica rápida. Quedas, cortes 
profundos, convulsão, desmaios, 

falta de ar intensa, fortes dores no 
peito e intoxicações (por alimentos, 
medicamentos ou drogas) são 
exemplos de situações de emergência.

Boa parte da população nova-
limense ainda desconhece uma 
informação importante: a UBS é a 
porta de entrada para os serviços de 
saúde. Ao contrário do recomendado, 
muitas pessoas têm como hábito 
procurar o Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes ou a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), mesmo em 
situações que não configuram risco 
de morte iminente.

As UBS devem ser acionadas 
tanto em caso de consultas mediante 
marcação (agendada) quanto na 
presença de algum sintoma não grave 
(consultas sem agendamento), além 
de vacinação, realização de testes 
rápidos, entrega de medicamentos, 
troca de curativos, injeções, bem como 
atendimento médico, odontológico e 
de enfermagem, característicos da 
atenção primária.

Minhas filhas e eu 
percebemos uma equipe 
maravilhosa na UBS Cristais, 
com recepção atenta, 
paciente e ágil na marcação 
de consultas e exames, além 
de orientações. Os médicos, 
enfermeiros e demais 
funcionários são capacitados 
e respeitosos, atendendo com 
profissionalismo e dignidade. 
Costumo dizer que são anjos 
da guarda, nos acolhendo 
sempre com interesse e 
amor”

Maria Bernadete Dias Silva, 
moradora do Bairro Bom 
Jardim

A equipe do Nova Suíça é 
ótima, desde a recepção, 
aos médicos, enfermeiros e 
demais profissionais, todos 
têm muito respeito aos 
usuários.  Faço exames a 
cada duas semanas, que 
ficam prontos no mesmo dia. 
A marcação de consultas 
também é rápida. Me sinto 
entre amigos e família aqui”

Fernando Júnio Silva, 
morador do Bairro
Nova Suíça

Marcação de consultas nas UBSs ocorre em tempo recorde na maior parte das 
Unidades Básicas de Saúde da cidade

Em caso de cortes 
superficiais, vômito, diarreia, 
resfriado ou gripe, febre 
abaixo de 39ºC e dores de 
cabeça, ouvido e coluna, o 
paciente deve se dirigir à uBS, 
que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h.
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MaRCaçãO de COnSuLtaS na uBS eM teMPO ReCORde      
prefeitura facilita acesso dos usuários aos serviços da atenção básica em Nova Lima

SaIBa Quando PROCuRaR

MaRCaçãO de COnSuLtaS naS ubss

até 15 dIaS

aCIMa de 15 dIaS

*Levantamento realizado em setembro de 2019

33,70%

66,30% 

ubs uPa
UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO
UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE

• Casos de diarreia;

• Dores de cabeça ou pelo corpo;

• Resfriado ou gripe;

• Escoriações por queda

  (por exemplo, um joelho ralado,

  ou pequenos cortes);

• Troca de curativo;

• Febre baixa ou moderada;

• Mal-estar;

• Exames rápidos;

• Consultas.

• Acidentes;

• Intoxicação;

• Febre alta, acima de 390C;

• Fraturas e cortes com pouco 
sangramento;

• Infarto e derrame;

• Queda com entorse e dor

intensa ou suspeita de fratura;

• Cólicas renais;

• Falta de ar intensa;

• Crises convulsivas;

• Dores fortes no peito;

• Vômito constante.
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Junta administratiVa de recursos 
de inFraçÕes - Jari

Boletim Informativo 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 27a Sessão Ordinária, realizada em 04/07/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 28a Sessão Ordinária, realizada em 11/07/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 29a Sessão Ordinária, realizada em 19/07/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:
 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 30a Sessão Ordinária, realizada em 02/08/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 31a Sessão Ordinária, realizada em 25/07/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 32a Sessão Ordinária, realizada em 09/08/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que 
esta 1a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, 
quando da sua 33a Sessão Ordinária, realizada em 14/08/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

4895001201800146

4895001201800161

4895001201800154 

4895001201800157

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 34a Sessão Ordinária, realizada em 21/08/2019, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes 
decisões: 

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

Secretária: regina Célia martins gonçalves 
visto: milton modesto pinto
presidente da Junta Administrativa de recursos 
de infrações - Nova Lima.

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          Valor   Processamento

   Placa         infração         data          Valor   Processamento

indeFerimento

indeFerimento

4895001201800151

4895001201800138

4895001201800149  

4895001201800152  

GZO6424 

HLD3382 

HKC7820  

HLI8063  

recurso novo

recurso novo

Placa

Placa

deFerimento

4895001201800099 HHX9163   
recurso novo Placa

deFerimento

4895001201800150 PXI5129   
recurso novo Placa

indeFerimento

indeFerimento

indeFerimento

indeFerimento

4895001201800141

4895001201800163

4895001201800155 

4895001201800156 

HHU7899   

HGH1967   

HBV2172   

OPI5337   

HJU4146   

LBX3094   

HCQ8421   

OQO8765   

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

indeFerimento

4895001201800147 GWA2954   
recurso Placa

indeFerimento

4895001201800158 PYN7719   
recurso Placa

notiFicação da autuação de inFração à 
leGislação de trÂnsito                              

PerÍodo de deVolução: 11/06/2019 a 19/08/2019

notiFicação da autuação de inFração à 
leGislação de trÂnsito                              

PerÍodo de deVolução: 11/06/2019 a 19/08/2019

blH-2773       555-00     23/05/2019     10:45     9133543   
cQi-0328        554-14     17/07/2019     10:20     9233689   
cQY-3390       555-00      07/05/2019     09:20    9844030   
dPJ-7751       555-00      03/06/2019     10:57    9162393   
eeG-2790       555-00      27/05/2019    17:28     9882774   
GlJ-1306       554-11      18/07/2019     11:45     9209177  
GPc-8182       545-22      13/06/2019     19:34    9145775   
GPZ-0823       552-50      04/07/2019     12:20    9219040   
GsK-0875       555-00      30/05/2019     10:59    9174831   
GuJ-6765       554-14      11/06/2019     10:42    9202343   
GuK-1546       555-00     22/07/2019     10:24     9212212   
Guu-1304      555-00      22/04/2019     08:50     9047080   
Gvo-7573      555-00      04/06/2019     11:10     9167736  
GXa-1868      556-80       07/06/2019    11:32     9138651   
GYm-2684      556-80      24/05/2019     16:20    9121107   
GYr-4163       581-96     12/06/2019     11:20     9175092   
GZm-5771      554-14      01/06/2019     10:44    9176867   
Had-9290      552-50      17/05/2019     16:06    9867969  
Hao-7986      554-11      31/05/2019     22:42    9096756  
Har-7557      538-00      22/07/2019     14:00    9283654   
Hbm-6834     555-00      15/07/2019      09:35    9243127  
HbY-6943      538-00      03/05/2019     11:10     9109136   
Hci-2691       554-14      23/05/2019     10:28     9147908   
HcJ-5401       554-11     13/04/2019      11:45    9087079
HcP-1943       554-11      07/06/2019    10:00     9170182   
HcQ-8281       550-90      22/07/2019    10:59     9282431   
Hdb-8143       555-00     28/06/2019     10:40     9200288   
Hdc-4342       555-00     22/04/2019      09:50    9036851   
HdJ-3676       556-80     14/06/2019      10:51    9128392  
Hdl-1273       537-10      03/06/2019    16:00     9152420  
HdQ-1128      545-21      01/07/2019    12:38     9200782   
HdQ-4690      550-90      12/07/2019     10:55   10005908  
HdW-1702     554-14      11/05/2019     10:38    9075803 
HdY-3648       573-80      20/07/2019    21:30     9237626   
Hee-5968       554-13      24/07/2019    19:46     9236654   
HeH-7226      562-22      07/05/2019     06:48    9054767   

HeH-7337      648-30      03/05/2019     17:08    9123852   
Hei-8785        555-00     31/05/2019     09:13    9176477   
HeJ-0483       555-00      23/05/2019     12:01    9135396   
HeW-9792     554-14      07/06/2019     11:50    9133818   
Hfb-1375      556-80      15/06/2019     12:55    9212924  
Hfi-9680       555-00      31/05/2019     08:56    9884539   
Hfn-4729      556-80      07/05/2019     14:28    9069020   
HGi-7882       555-00      03/05/2019     10:41    9073742  
HGl-4812       541-00      27/04/2019     09:15    9057488  
HGl-7820       554-11      07/05/2019     11:34    9843928   
HGo-0977      554-14      16/07/2019     10:35    9280598   
HGP-4258      541-00      22/07/2019     14:07    9236699   
HHe-5938      545-26      11/06/2019     10:35    9141866  
HHi-4343       581-94      19/07/2019     12:45    9268397   
HHQ-6857      555-00      24/06/2019     15:18    9208104   
HHs-3157      555-00      29/04/2019     09:35    9113725  
Hid-5003       605-02      31/05/2019     19:23    9152369   
Hit-9351       554-14      18/06/2019      09:15    9198695  
HJb-8970      556-80      04/06/2019      09:25    9905938
HJe-9850       550-90      07/06/2019     14:47    9922075   
HJi-7182        541-00     10/05/2019      13:42    9074236  
HJr-1169       556-80     06/07/2019      08:25    9178400  
HJr-1357      599-10      07/05/2019     16:58     9125374   
HJr-2739       554-11     25/07/2019     11:22     9227035  
HJu-5988       554-12     26/06/2019     10:15     9168384   
HJu-8379       554-12     12/07/2019     15:44     9220113   
HKe-1682       538-00     05/06/2019     11:50     9132112   
HKv-7416       555-00     13/06/2019     10:14     9130395   
HlJ-1956       554-12      12/07/2019    16:02     9205007  
Hma-6149      555-00     11/06/2019     10:42     9131871   
Hmi-3275       599-10      23/04/2019    17:02     9119020   
HmK-3233      555-00      29/05/2019     09:03    9148456  
HmW-2109     554-12      02/07/2019     09:25    9160697   
Hna-0369      550-90      30/05/2019     08:27    9104772   
Hno-5908      555-00      24/06/2019     10:44    9165210  
HnQ-6080      546-00      08/06/2019     14:44    9908850   
HnX-0066      555-00      23/05/2019     11:45    9080175   
HnX-2900      554-12      12/06/2019     09:03     9912658   
HnX-5571      599-10      12/07/2019     11:51     9275467
HnX-6277      554-12      24/05/2019     10:02     9161118   
HnX-6548      554-12      03/05/2019     09:47     9077843   
HnZ-0908      554-14       22/07/2019    10:29     9237636  
Hob-1130      554-14      12/07/2019     10:35    10005617   
HoJ-2132       555-00     10/07/2019     14:00     9194986   
HoJ-2132       555-00      09/07/2019    15:30     9194983  
HuK-7356       556-80     09/05/2019     08:39     9054165   
Keu-4323       552-50     04/07/2019     10:20     9219049  
Kmo-0099      573-80     20/04/2019     17:30     9017392   
msH-7536      556-80      31/05/2019    15:46     9106851   
mts-3922      555-00      02/05/2019     10:41     9064803   
nfv-9077       554-11     21/05/2019     09:50     9140150   
noe-3081       545-26     15/05/2019     10:48     9132993   
nrn-4115      554-11      08/04/2019    15:00     9096252  
nYd-6971       538-00     03/05/2019     12:45     9121761   
ocf-5224       545-26      24/04/2019    11:19     9067453   
olo-5964       541-00     12/07/2019     12:15     9235009  
olt-6498        555-00     02/07/2019     10:15     9170243   
olu-5948       554-14      29/05/2019    10:52     9116764   
olu-8425       762-52     04/07/2019     12:07     9248285   
olv-1433       554-14      15/07/2019     11:10     9265068   
olv-2359       581-94      18/06/2019     08:57     9143087   
ooW-3564     555-00      08/07/2019     10:12     9194191   
oPa-1296       555-00      27/05/2019    11:12     9090918   
oPf-1683       538-00     29/05/2019     09:06     9148286   
oPi-2505        554-11     15/04/2019     16:50     9088241
oPJ-6492       538-00      12/06/2019     14:25     9137275  
oPK-5006       556-80     12/07/2019     11:23     9205082   
oPn-3194       538-00     02/07/2019     10:07     9176757   
oPu-5682       581-91     14/05/2019     14:15     9086665   
oQf-6131       554-14     10/06/2019     10:40     9187718   
oQJ-1233       545-21      01/07/2019     11:45    9201854
oQP-6425      555-00      17/07/2019     09:30     9294855
oQX-4609       555-00      25/06/2019    10:27     9158003   
oQX-6087       554-12      05/07/2019    12:20     9233991  
oWJ-3149      554-12      14/06/2019     10:05    9142629   
oWo-4205     550-90      09/04/2019     15:06    9096102 
oWP-4443     554-14      25/05/2019     08:32     9135305   
oWP-7935     554-14      04/07/2019     11:40     9248308   
oWr-4084     555-00      21/05/2019     16:50     9108150   
oWr-6120     550-90      17/07/2019     11:30    10010358   
oWr-9625     555-00      06/06/2019     10:45    9198856   
oWt-2902     548-70      13/05/2019     11:06     9082374   
oWZ-1623     555-00      24/06/2019     15:32     9193263     
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   Placa         infração         data          Valor   Processamento

   Placa         infração         data          Valor   Processamento

   Placa         infração         data          Valor   Processamento    Placa         infração         data          Valor   Processamento

notiFicação da autuação de inFração à 
leGislação de trÂnsito                              

PerÍodo de deVolução: 11/06/2019 a 19/08/2019

notiFicação da Penalidade de multa                                                              
PerÍodo de deVolução: 12/06/2019 a 19/08/2019

notiFicação da Penalidade de multa                                                              
PerÍodo de deVolução: 12/06/2019 a 19/08/2019

notiFicação da Penalidade de multa                                                              
PerÍodo de deVolução: 12/06/2019 a 19/08/2019

oXa-0209      550-90      06/06/2019     10:15    9128574   
oXd-3112      554-14      17/07/2019     15:38    9230282   
oXJ-0109       555-00      07/05/2019     10:07    9068989   
Pub-1329      538-00      12/06/2019     14:15    9132023   
PuQ-4387      550-90      23/05/2019     10:37    9149951   
PvH-0309      555-00      10/06/2019     10:33    9126704   
PvH-9709      554-12      18/07/2019     09:30    9227925   
PvK-1633      556-80      07/06/2019     11:35     9170193   
Pvu-8081      581-94      15/07/2019     12:16    9282374  
PWb-2121     554-12      17/04/2019     11:10    9087639   
PXi-3784       555-00      16/07/2019     11:20     9239024   
PXn-1624      541-00      12/07/2019     12:16    9235013   
PXt-0704       545-21      30/04/2019    10:29     9074907   
PXX-3377       556-80      22/07/2019     14:21    9283640   
PXY-9894       555-00      01/07/2019     09:40    9176667   
PYa-4068       554-12      04/06/2019     10:35    9136741   
PYf-7546       556-80      09/05/2019     15:09    9056346   
PYQ-3216      555-00      13/06/2019     10:55     9130386   
PYv-0971      604-12      17/06/2019     11:17     9198338   
PZf-3430       555-00      03/07/2019    09:00     9943804   
PZi-0070        554-12      09/04/2019    16:30     9796128   
PZn-5959      604-12      06/06/2019     11:50     9128553   
PZr-3875      555-00      17/06/2019     09:34     9213191   
PZv-4735       554-11     04/07/2019     11:38     9248293   
PZX-4797       555-00      31/05/2019     09:24    9162852   
Qmr-2626      554-11     17/05/2019     15:30     9063066   
Qmu-6675     545-26      28/06/2019     08:55     9230908   
QmX-3759      704-81      04/07/2019     15:10    9190776   
Qne-7758      555-00      09/05/2019     10:39     9077897   
QnH-9519      572-00     14/06/2019      09:23    9142623   
Qoa-1423      556-80      22/05/2019     11:15    9133303   
QPe-2187       604-11     10/06/2019      08:12    9183307   
QPt-3670       554-14      21/05/2019     09:36    9868214   
QPv-5161       538-00      27/06/2019    10:42     9214407   
QPW-1927      550-90      03/06/2019    10:20     9162948   
QQt-0513       556-80      12/07/2019    15:08     9261299

cYe-2378        554-12     07/03/2019    195,23     8931461   
dHv-5535       555-00     29/05/2019    130,16     9176939   
dro-7024       554-11     07/05/2019    195,23     9086140   
dsK-5637       599-10      31/05/2019    293,47    9162670   
dXu-8985       550-90     10/05/2019    130,16     9150691   
ers-0245       545-21      07/05/2019    195,23    9139968  
eue-0891       554-14      03/05/2019    195,23    9124214   
eYG-0806        554-12     30/04/2019    195,23    9041597   
fGW-2258       554-12     27/05/2019    195,23    9116456
GKl-2345        545-21      02/06/2019   195,23     9191494   
GsJ-5551        554-14      11/05/2019   195,23     9124781   
GsY-0785        554-11      07/03/2019   195,23     8991773   
GsY-0785        552-50      07/03/2019   130,16     8991771   
Gtc-5267        545-21      02/06/2019   195,23     9177367
GtW-1778      554-11      08/08/2015     53,20     6386856   
GuP-8106       538-00     13/05/2019    130,16     9062925   
GWa-7645      554-14      06/06/2019    195,23     9198970   
GXH-2489       548-70      22/05/2019    195,23    9093394   
GXW-1149      550-90      04/01/2019    130,16     8839348   
GXW-1149      550-90      21/12/2018    130,16     8806891   

GXW-1149      556-80     13/12/2018     195,23     8781563   
GYu-6476       554-12      27/02/2019    195,23     8910705   
GYv-8521       554-14      26/04/2019    195,23     9107621   
GZH-3513       556-80      23/05/2019    195,23     9135439   
GZt-8117        653-00     12/05/2019    195,23     9136656   
Ham-6374      555-00      21/05/2019    130,16     9108268   
Hao-2842       554-11     11/03/2019    195,23     8932890   
HaY-8972       554-12      25/04/2019    195,23     9054834   
HbW-2270      555-00     10/06/2019    130,16     9906647  
Hce-1582       556-80      20/03/2019    195,23     8963330   
HcG-1665       555-00      27/05/2019    130,16     9174912   
HcJ-5278       556-80      03/05/2019    195,23     9078194   
HcJ-9662       556-80      21/12/2018    195,23     8819354   
Hcl-3904        554-11      29/05/2019   195,23     9110296  
Hcl-4912        541-00      21/03/2019   130,16     8963378   
Hco-4936       554-13      01/03/2019   195,23     8907689   
HcQ-9233       554-12      24/05/2019   195,23     9146263  
HcQ-9785       554-14      02/05/2019   195,23     9125182  
HcY-6532       550-90      30/05/2019    130,16     9126032   
HcY-7029        555-00     07/01/2019    130,16     8840794  
Hdc-4528        573-80     12/05/2019    293,47     9096041   
HdQ-7215       554-11     11/03/2019    195,23     8991824   
Hdv-1002       555-00     27/05/2019    130,16     9111830   
HeW-4592      763-32     21/02/2019     293,47     8914935   
HeY-4819       581-91     22/05/2019     880,41     9104637   
Hfi-6975        520-70      08/06/2019     88,38     9199201   
Hfv-4728       556-80      07/06/2019    195,23     9138606   
HfW-5940      762-51      03/06/2019    293,47     9889232  
HGf-0960       556-80      01/03/2019    195,23     9679972   
HGl-6622       556-80      20/02/2019    195,23     8900887   
HGo-9829       554-11      06/06/2019   195,23     9126791   
HGP-6234       555-00      09/04/2019   130,16     9042242   
HGs-4444       554-12      30/04/2019   195,23     9071084   
HGX-4506       555-00      04/06/2019   130,16     9112875   
HHb-0725       555-00     22/04/2019    130,16     9100944   
Hic-4407         555-00     09/05/2019    130,16     9123902   
Hid-2503        538-00     23/05/2019    130,16     9135220   
Hie-4996         555-00     11/03/2019    130,16     8914235   
HiJ-6680         606-81    11/02/2019    195,23     9652523   
Hir-7458         555-00     24/04/2019    130,16     9060152   
HiX-9892         554-12     24/05/2019    195,23     9110321   
HJK-6712        653-00     26/05/2019    195,23     9099825   
HJn-5547       554-12      25/04/2019    195,23     9104313  
HJr-1751       552-50      17/05/2019    130,16     9147918   
HKc-1643       548-70      11/02/2019    195,23     8934764   
HKc-2166       555-00      04/06/2019    130,16     9112445  
HKe-9079       555-00      29/04/2019    130,16     9057605   
HKe-9079       555-00      24/04/2019    130,16     9050345  
HKi-2900        653-00      12/05/2019    195,23     9839106  
HKK-1710       555-00      29/05/2019    130,16     9885047   
HKr-4073       555-00      30/05/2019    130,16    9146269   
HKt-0209        555-00      30/05/2019   130,16     9120628   
HKY-7573        538-00     03/05/2019    130,16     9106662   
HKY-9391        555-00     24/04/2019    130,16     9114439   
Hlb-4858        555-00     30/05/2019    130,16     9114887   
Hld-9772        704-81     06/02/2019    293,47    8878920   
Hld-9772       581-96      12/02/2019    880,41    8879086   
Hld-9772       704-81      12/02/2019    293,47    8876799   
Hle-0800        538-00     23/05/2019    130,16     9870332   
HlJ-4762        545-26      27/05/2019   195,23     9111881   
HlQ-0171       554-12      07/06/2019   195,23     9184380   
Hlr-9024       555-00      31/05/2019   130,16     9122790   
HlW-8294       556-80     25/01/2019    195,23     8881563   
HlX-8206        555-00     11/02/2019    130,16     8881811   
Hmc-4654       554-11      05/04/2019   195,23     8999238   
Hmf-3661       550-90     26/03/2019    130,16     9013548   
Hmr-3351       554-14     27/05/2019    195,23     9160588   
Hmr-3351       554-12     30/05/2019    195,23     9160610   
Hmr-6402       545-21     08/06/2019    195,23     9132019   
Hmu-3486       581-91     22/05/2019    880,41     9090657   
HmW-2125      545-21     02/05/2019    195,23     9125116 
HmW-2866      554-13     06/06/2019    195,23     9114697
HmZ-2231       555-00     24/04/2019    130,16     9107887   
Hne-0186       550-90     26/02/2019    130,16     8898698   
Hne-7732       596-70     05/04/2019   1.467,34    9024129   
Hni-2252        554-14     24/05/2019    195,23     9110288   
HnK-2148       550-90     29/05/2019    130,16     9116800  
Hns-0321       554-11     05/04/2019    195,23     9040097   
Hnt-9596       554-14     10/05/2019     195,23     9062912  
Hnu-0583       555-00     02/05/2019    130,16     9099924   
HnW-3515      554-12     07/06/2019    195,23     9197262   
Hoa-4372       545-21     14/04/2019    195,23     9036314  
HoG-3429       555-00     12/02/2019    130,16     8891474  
HtP-1703       548-70      30/05/2019   195,23     9146319   

HtP-1703       583-50     30/05/2019    195,23     9146247   
Jsl-1462        599-10      22/12/2018    293,47     8816978   
KiH-5064        548-70     28/05/2019    195,23     9122988   
Knn-3349      653-00      26/05/2019    195,23     9110547  
Krs-1029      555-00      26/04/2019    130,16     9050289   
Kva-4914       554-11     10/06/2019    195,23     9143388  
lav-2321       653-00      02/05/2019    195,23     9102010   
mis-0126       556-80      06/04/2019    195,23     8970664   
nXX-7919       605-02      20/04/2019    293,47     9017394   
nXY-7815       538-00      26/04/2019    130,16     9121521  
nYa-5682       573-80      30/05/2019    293,47     9110270   
nYG-2940       538-00     14/03/2019    130,16     9688260   
olo-5964       554-12     28/05/2019    195,23     9122969   
olv-6075       555-00      04/06/2019    130,16     9197117   
olW-6224      555-00      04/06/2019    130,16     9142895   
omb-2764      554-11      17/08/2015     53,20     6395363   
omd-9651      573-80      12/05/2019   293,47     9142427   
ooW-2244      555-00      04/06/2019   130,16     9142862   
ooZ-3532       554-14      22/05/2019    195,23     9097403   
oPG-7976       550-90     09/05/2019    130,16     9054550   
oPH-4366      554-11      10/05/2019    195,23     9077914   
oPJ-7153       555-00      03/06/2019    130,16     9168175   
oPm-6581      555-00      12/03/2019    130,16     8982517   
oPo-5645      555-00      03/06/2019    130,16     9176601   
oPs-7429       599-10      28/03/2019   293,47     8955314   
oPX-0401       554-12      26/04/2019   195,23     9107902   
oPY-9904       555-00      24/05/2019   130,16     9108313   
oQG-1076      555-00      16/05/2019    130,16     9063128   
oQG-5023      555-00      13/02/2019    130,16     8934233   
oQi-7849       556-80      14/05/2019    195,23     9075957   
oQl-7876       554-12      09/04/2019    195,23     9013258   
oQn-2188      555-00      23/05/2019    130,16     9104141   
oQP-8385       550-90     29/04/2019    130,16     9128660   
oQs-4679       545-21     03/06/2019    195,23     9106501   
oQX-2563       555-00     30/05/2019    130,16     9148499   
oul-4901       548-70     23/03/2019    195,23     9013516   
oWi-4237       572-00     10/04/2019    195,23     9051653  
oWK-3583      555-00     31/05/2019    130,16     9152776   
oWo-0891     554-14      28/03/2019    195,23     9013692  
oWr-0290     534-70      08/08/2015     85,13     6858056   
oWX-1096     545-26      29/04/2019    195,23     9045087   
oXe-3129      555-00      27/02/2019    130,16     8920815   
oXJ-1259       554-14      08/06/2019   195,23     9128818   
oXK-2060       554-14     22/04/2019    195,23     9801257   
PuG-5427       550-90     10/01/2019    130,16     8897775  
Pui-2312        554-12      19/12/2018   195,23     8816919   
PuJ-5409       556-80      25/02/2019   195,23     8908330   
PuJ-7678       556-80      04/06/2019   195,23     9136748   
PuP-4877       763-32     13/02/2019    293,47     8947879   
PuP-4877       763-32     13/02/2019    293,47     8947819   
Pur-3000       762-52     24/05/2019    293,47     9870559   
Pus-6382       545-22     22/05/2019    195,23     9110234   
PvG-4295       554-14     28/05/2019    195,23     9176751  
Pvn-5267       545-26     28/04/2019    195,23     9104323   
PvX-9476       556-80     24/04/2019    195,23     9037503   
PvY-9972       555-00     13/05/2019    130,16     9082298  
PWb-2121      556-80     23/05/2019    195,23     9150174   
PWK-6904      555-00      26/04/2019   130,16     9067479   
PWQ-1301      556-80     04/06/2019    195,23     9181986   
PWs-0173      543-60      28/05/2019   130,16     9148141   
PWv-0862      555-00     02/05/2019    130,16     9064808   
PXn-3239       736-62     13/05/2019    130,16     9068992   
PXQ-6822       545-26      20/12/2018   195,23     8816928  
PZn-2620       554-14      07/06/2019   195,23     9908748   
PZs-8685       545-21      02/06/2019   195,23     9191190   
PZu-8266       555-00     30/04/2019    130,16     9045246   
Qms-5244      555-00     30/04/2019    130,16     9074894  
QmX-0736      555-00     10/06/2019    130,16     9113070   
Qna-7741      566-50     23/05/2019    130,16     9150237   
Qnd-2772      554-11     27/05/2019    195,23     9110362   
Qob-3647      556-80      03/06/2019    195,23     9182629   
Qoe-2139      554-12      17/04/2019    195,23     9025649  
Qor-6794      554-14      29/05/2019    195,23     9123335   
QPa-7223       548-70      09/03/2019   195,23     8961005   
QPb-2049      555-00      09/05/2019    130,16     9067161   
QQl-6661       555-00      10/06/2019    130,16     9182641   
QQm-1344      581-94      02/05/2019    880,41     9049338   
QQu-4846      554-14       07/06/2019   195,23     9114776   
QQX-2791      573-80       03/06/2019   293,47     9166833   

Joaquim Batista da Silva filho
Secretário municipal de Segurança, 
Trânsito e Transportes públicos                        
Autoridade de Trânsito do município de Nova Lima/mg                                       

Joaquim Batista da Silva filho
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:



14
14 de setembro de 2019 • ano 4 • nº 66

teatRO SeRá FeChadO PaRa RevItaLIzaçãO   
Desde 2004, imóvel não é restaurado; trabalhos são necessários para recuperar 

características singulares e proporcionar mais conforto ao público

gOveRnO MunICIPaL deSenvOLve POLítICaS PaRa 
InCentIvaR e vaLORIzaR 0 PatRIMônIO CuLtuRaL   

pontuação do município no iCmS relacionado à área deu um salto em virtude 
das ações desenvolvidas na cidade

CULTURA

O Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima passará, nos 
próximos meses, pela segunda fase 
das intervenções para restauração e 
conservação. Para isso, as atividades 
serão interrompidas em outubro. 
Os trabalhos de pintura externa e 
interna do prédio, manutenção das 
portas acústicas e metálicas, troca 
do carpete da plateia e substituição 
de todas as cortinas serão realizados 
com R$ 444.608,17 provenientes do 
Ministério da Cultura. 

A Prefeitura, com recursos 
próprios, realizará a execução do 
projeto de prevenção de incêndio 
e pânico, aprovado junto ao Corpo 
de Bombeiros Militares de Minas 
Gerais, além da execução do 
projeto de aumento de carga de 
energia, aprovado junto à Cemig, 
e substituição das poltronas do 
teatro.

No início do ano, foi iniciada a 
primeira fase das intervenções com 
a recomposição parcial do reboco 
das paredes, melhorias nas partes 
elétrica e hidráulica, limpeza e 
manutenção dos estofados e das 
penteadeiras dos camarins.

Nova Lima tem cumprido seu 
papel no incentivo e na preservação 
do patrimônio cultural, por meio 
de políticas públicas relevantes. 
Em parceria com o Conselho do 
Patrimônio Histórico e Artístico de 
Nova Lima, a Prefeitura conseguiu, 
junto ao Iepha-MG, aumentar sua 
pontuação no programa de ICMS 
Patrimônio Cultural.

Em 2017, o município atingiu 8,70 
pontos no programa e agora alcançou 
o patamar de 19,98. Uma pontuação 
maior no programa implica em mais 
recursos para serem aplicados no 
município. O valor vai de acordo com 
a arrecadação do Governo de Minas 
Gerais em 2020, da quantidade 
de municípios participantes e da 
pontuação de cada um deles no ICMS 
Patrimônio Cultural.

A pontuação do município deu 
esse salto em virtude de importantes 
ações desenvolvidas.

Nos últimos três anos, cerca de 97 mil pessoas acompanharam os mais de 280 espetáculos e apresentações no Teatro Municipal

Revitalização da Escola Casa Aristides contribuiu para aumentar 
pontuação da cidade no ranking
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Ações desenvolvidAs:
• Aprovação pelo Conselho de 

Patrimônio das diretrizes do projeto 
de restauração do antigo imóvel que 
abrigou a Biblioteca Pública;

• Pintura dos prédios públicos tombados
• Recuperação do muro da Escola 

Estadual Emília de Lima;
• Execução do projeto preventivo e 

posterior aprovação pelo Corpo de 
bombeiros para instalação de guarda-
corpo no segundo andar do Teatro 
Municipal;

• Revitalização da Casa Aristides;
• Conclusão do dossiê para o 

tombamento do conjunto histórico de 
Morro Velho;

• Início dos trabalhos para registrar o 
Villa Nova como patrimônio cultural 
imaterial do município.
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GOVERNO

Em homenagem aos 197 anos de 
independência do Brasil, a Prefeitura 
realizou mais uma edição do Desfile 
Cívico de 7 de setembro. Pessoas 
de todas as idades compareceram 
em grande número para assistir à 
solenidade de abertura e hasteamento 

das bandeiras, no Hall da Prefeitura, 
que contou com a presença de 
representantes dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além de 
outras autoridades.

Com a participação de aproxima-
damente 40 entidades, o tradicional 

desfile percorreu as ruas Santa Cruz 
e Bias Fortes, antes de chegar à 
Praça Bernardino de Lima, no Centro, 
onde uma arquibancada foi montada 
para receber 250 pessoas com mais 
conforto e comodidade.

Além de celebrar o aniversário da 

independência do Brasil, os avanços 
alcançados pelo município na saúde, 
educação, geração de empregos, no 
desenvolvimento social e em diversas 
outras áreas, nestes três últimos 
anos, foram comemorados.

nOva LIMa CeLeBRa dIa da IndePendênCIa 
COM deSFILe CívICO   

Tradicional comemoração contou com a participação de quase 40 instituições do município

COnFIRa OS MeLhOReS MOMentOS dO deSFILe:
Fotos: Lívia Bastos e Mariana Costa

Hasteamento das bandeiras

Associação dos Bombeiros Civis de Nova Lima Belo Arte Copeira Loja Maçônica José Garibaldi

Escola de Formação Gerencial - Sebrae

Escola Municipal José Francisco da Silva Escola Estadual Augusto de Lima Corporação Musical União Operária

Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Escola Estadual Deniz Vale

Corporação Musical Lira de Sião Associação Milan Galo Social
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GOVERNO

Escola Municipal José Brasil Dias

Escola Estadual George Chalmers
Escola Ana do Nascimento Souza 

de Educação Especial Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha

Escola Municipal Dalva Cifuentes GonçalvesEscola Municipal Cristiano MachadoEscola Municipal César Rodrigues

Escola Municipal David Finlay

Escola Municipal Florie Wanderley Dias Escola Municipal Emília de Lima Escola Municipal Harold Jones

Escola Municipal Dona Antonieta Dias de Souza Escola Municipal Dulce Santos Jones

Bethel Anita Garibaldi Escola Estadual João Felipe da Rocha
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GOVERNO

Escola Municipal Vera Wanderley Dias

Grupo Expedicionário Assumpção - 13 Gexas

Papai Noel Mirim Guarda Civil Municipal de Nova Lima

Senai Nova Lima

Escola Municipal Rubem Costa Lima

Secretaria Municipal de Educação

Polícia Militar de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas

Grupo da Terceira Idade Viva a Vida

Polícia Civil de Minas Gerais

Fanfarra das escolas municipais

Lions Clube de Nova Lima

Praça ficou verde e amarela no dia 7 de setembroEscola Municipal Vicente Estêvão dos Santos
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O Campeonato Nova-Limense de 
Futsal 2019 – a maior competição 
esportiva da cidade - tem início 
neste sábado (14/09). Neste ano, 
164 equipes disputam os títulos das 
seguintes categorias: sub-7 e sub-
9; sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 

e sub-20 (as cinco últimas com as 
divisões ouro e prata); adulto (ouro, 
prata e bronze), master e veteranos. 
No feminino, a competição será 
dividida em sub-13, sub-15, sub-
17 e adulto. No total, mais de 2.000 
atletas participam das disputas.

As partidas do Campeonato 
Nova-Limense de Futsal 2019 serão 
realizadas nos ginásios do Olaria, 
Cariocas, Cabeceiras e das escolas 
estaduais Augusto de Lima e João 
Felipe da Rocha (Polivalente).

Ao final da competição, os times 

campeões e vice-campeões, além 
dos destaques individuais de cada 
categoria (artilheiro e goleiro me-
nos vazado), serão premiados com 
troféus e medalhas.
Mais informações: (31) 3541-4328 
ou 3541-4329

A Administração Municipal 
realizou, no último dia 3, no Hall da 
Prefeitura, a cerimônia de entrega 
do auxílio financeiro a todas as 40 
equipes que disputam o Campeonato 
de Futebol Amador 2019. Ao todo, 
o Governo investiu R$ 450 mil 
destinados ao fomento desse esporte 
na cidade apenas neste ano.

As ações de apoio não param por 
aí. Ainda em 2019, a Administração 
Municipal também dará início à 
revitalização dos campos de futebol 
amador em Nova Lima.

Realizado pela Prefeitura e 
organizado pela Liga Municipal de 
Desportos, o Campeonato de Futebol 
Amador 2019 segue agitando a 
comunidade, com a disputa das séries 
A1, A2 e B nos finais de semana.

CaMPeOnatO nOva-LIMenSe de FutSaL 
COMeça neSte SáBadO   

Competição reúne mais de 160 equipes e atletas de todas as idades

aPOIO aO FuteBOL aMadOR   
prefeitura repassa cerca de r$ 80 mil aos clubes que disputam o campeonato

ESPORTE

Jogos do Campeonato Nova-Limense de Futsal serão disputados até novembro

Dirigentes dos clubes amadores compareceram ao evento na Prefeitura
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O campeonato é muito bem 
organizado, tem árbitros de 
primeira linha e conta com 
todo o apoio da Prefeitura. 
Esse auxílio ajuda bastante”

Gilson Amorim, 
presidente do Internacional 
Futebol Clube
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No dia 11 de setembro, a 
Prefeitura entregou a obra de 
revitalização do Poliesportivo Marcos 
Sant’anna Martins, no Bairro Jardim 
Canadá. O evento foi realizado na 
Rua Caledônia, esquina com Avenida 
Vitória, e contou com apresentação 
musical dos estudantes do programa 

Escola em Tempo Integral da Escola 
Municipal Benvinda Pinto Rocha, em 
parceria com o projeto Kairós, mostra 
de jiu-jitsu do projeto social Cristiano 
Maia e jogo treino de futsal da 
Associação Esportiva Bola de Fogo. A 
reinauguração da quadra representa 
mais oportunidade de prática 

esportiva para toda a comunidade.
A reforma recebeu um investi-

mento de R$ 174.756,74 dos 
cofres públicos municipais e foi 
disponibilizada com recursos do 
tesouro direto. As obras realiza-
das incluem a finalização da 
infraestrutura hidráulica, instalação 

dos acabamentos elétricos e 
hidrossanitários, conferência do 
telhado, revisão das esquadrias 
existentes, execução do paisagismo 
do terreno, colocação de grades nos 
vestiários, pintura externa e interna 
do prédio, pintura e marcação da 
quadra.

A Prefeitura deu início às 
obras de revitalização completa do 
Ginásio Poliesportivo Municipal, a 
antiga quadra do Villa Nova, que 
foi desapropriada no final de 2016 
e fica na Rua Bias Fortes, no centro 
da cidade. Mais de R$ 560 mil serão 
investidos nos trabalhos previstos 
para serem concluídos em seis meses.

O projeto contempla a reforma 
dos vestiários e da cobertura do 
ginásio. Dentre as intervenções a 
serem realizadas, também está a 
troca de todo o piso da quadra, onde 
será instalada uma manta vinílica 
esportiva, utilizada em quadras para 
competições oficiais e que possui 
padrão de qualidade olímpico. O 
espaço receberá nova pintura e um 
projeto de proteção contra incêndio.

Vale lembrar que, na parte 
externa do complexo esportivo, 
será construído o novo Centro de 
Convivência do Idoso, obra que ainda 
será licitada.

POLIeSPORtIvO dO JaRdIM Canadá 
é RevItaLIzadO e entRegue à COMunIdade   

foram investidos mais de r$ 170 mil na reforma do espaço que atende diversas modalidades esportivas

MaIS de R$ 560 MIL SeRãO InveStIdOS 
na ReCuPeRaçãO dO gInáSIO MunICIPaL   

revitalização completa da antiga quadra do villa Nova, desapropriada em 2016, já foi iniciada

NOROESTE

ESPORTE

Espaço voltará a receber grandes competições esportivas no próximo ano

Evento valorizou a participação da comunidade local por meio da 
apresentação de estudantes da E.M. Benvinda Pinto Rocha

Descerramento da placa contou com a presença de autoridades e 
familiares de Marcos Sant’anna Martins, que dá nome ao ginásio
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FeStIvaL dO POLO da CeRveJa aRteSanaL 
de nOva LIMa Reúne gRande PúBLICO   

iniciativa foi promovida pela parceria entre prefeitura e Associação  
das Cervejarias Artesanais (Acervan)

TURISMO

Público pôde assistir a shows musicais e apreciar o melhor da cerveja artesanal
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Nos dias 7 e 8 de setembro, 
a cidade reuniu 11 cervejarias e 
diversos restaurantes em uma 
grande festa aberta ao público para 
celebrar e consolidar a região como 
Polo Cervejeiro. Embalando o sábado 
e domingo, se apresentaram as 
bandas 9:07, Maverick e Appetite for 
Destruction (Guns N’ Roses Cover), o 
bloco Volta Belchior, Armistício, Bicho 
Grilo e Tianastácia.

Durante os últimos anos, a 
instalação de fábricas produtoras 
de cerveja no município, o aumento 
dos amantes de cerveja artesanal e 
o apoio da Prefeitura têm destacado 
a cidade nacionalmente, gerando 
bebidas premiadas e se tornando 
o segundo maior polo da cerveja 
artesanal do Brasil e o primeiro em 
Minas Gerais.

As cervejarias Vinil, Krug, Byols, 
Norka, Clan, Kud, 040, Sanatorium, 
São Sebastião, Verace e Slod 
estiveram presentes. Não faltaram 
oportunidades de novas experiências 
para os amantes da bebida preferida 
dos brasileiros.

O evento foi muito bem 
organizado, com uma ótima 
estrutura. Bandas de ótima 
qualidade, cerveja gelada e 
com preços bem acessíveis. 
Gosto muito de cerveja 
artesanal e não é preciso 
nem falar das cervejas 
produzidas por aqui. Esse 
evento só comprova a 
qualidade das cervejarias de 
Nova Lima”

Paulo Liberato, 
morador do Bairro 
Matadouro

O nosso intuito, com essa 
parceria, é permitir o 
acesso do público à cerveja 
artesanal, com um preço 
mais baixo, e também 
divulgar o trabalho feito 
pelas cervejarias locais. 
Além disso, é uma forma de 
deixar o dinheiro circular na 
cidade”

Alfredo Figueiredo, 
sócio da Krug Bier e 
presidente da Acervan

Esse evento aproxima as 
cervejarias, que estão 
no Jardim Canadá, da 
população da sede da 
cidade, permitindo que o 
público prestigie os produtos 
sem precisar se deslocar 
muito. Também gera um 
orgulho por movimentar o 
turismo e por dar espaço 
às cervejarias, já que Nova 
Lima é segundo maior polo 
cervejeiro do país”

Guilherme Girão, 
mestre cervejeiro da Norka


