
Cidade realiza, nos dias 21 e 22  de 

abril, o Saint George’s Day para 

comemorar o Dia do Imigrante com 

muita música, história, cultura e 

gastronomia – Págs. 10 e 11
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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

500 famílias de Santa Rita vão 
receber o título de Regularização 
Fundiária

Biblioteca Municipal é reaberta 
com acervo de mais de 30 mil 
obras

Bancos de Talentos intermedia 
vagas de trabalho para pessoas 
com deficiência
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Desenvolvimento Social

benefício aSSiStencial ao idoSo e 
à PeSSoa com deficiência 

AçõES IntERlIGADAS 
pARA noVA lIMA 
AVAnçAR

Os idosos e as pessoas com deficiência de Nova Lima que recebem o Benefício 
de Prestação continuada (bPc) devem se inscrever no cadastro Único, até 
dezembro de 2018, para que o benefício seja mantido e para acessar outros 
programas sociais. com a publicação do decreto nº 8.805/2016, a inscrição 
no cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal passou a ser 
requisito obrigatório para a concessão do benefício. famílias já cadastradas 
devem estar com os dados atualizados nos últimos 24 meses, para fazer o 
requerimento no momento da análise da concessão do benefício.

Para se cadastrar, o responsável pela família deve procurar uma das unidades 
do Cras e apresentar os seguintes documentos de todos os familiares: 
carteira de identidade; cPf (inclusive das crianças); título de eleitor; carteira 
de trabalho (mesmo que não esteja trabalhando); contracheque recente 
(para quem possui carteira assinada); comprovante de renda do inSS (para 
pensionistas, aposentados ou beneficiários); comprovante de endereço; certidão 
de nascimento (para menores de 18 anos); e declaração de frequência escolar 
(para pessoas matriculadas e frequentes).

O mês de abril começou com muitas notícias 
positivas para Nova Lima: a reabertura da Biblioteca 
Municipal, a ampliação dos investimentos nos 
cursos técnicos da Utramig, o início do processo 
de Regularização Fundiária cerca de mais de 
500 moradias em Santa Rita e os esforços para 
equilibrar as finanças do município. 

No esporte, iniciamos os Jogos Escolares com a 
participação de mais de 500 estudantes-atletas e 
retomamos as atividades do Esporte na Comunidade 
para atender cerca de 280 crianças e adolescentes 
em sete núcleos espalhados nos bairros.

Já na área de infraestrutura, seguimos com o 
cronograma do pacote de obras e avançaremos, 
também, no tratamento do esgoto por meio de uma 
parceria com a Copasa com o intuito de ampliar a 
capacidade da ETE do Jardim Canadá. Essa ação, em 
conjunto com os EcoPontos de recolhimento de óleo 
vegetal, é iniciativa essencial para a preservação do 
meio ambiente.

Essas são algumas das inúmeras atividades que 
temos feito diariamente em prol da construção 
dessa nova cidade: uma Nova Lima que alia 
modernidade sem deixar de lado nossa história e 
nossas raízes. Raízes essas que serão valorizadas e 
retratadas com os eventos Corredor Inglês e Feira 
Gastronômica do Imigrante neste mês. 

Com planejamento e responsabilidade, estamos 
traçando um caminho de solidez para que a cidade 
não reviva os momentos de crise e sucateamento 
que a deixaram no caos. Esses esforços passam por 
medidas austeras, pelo enxugamento da máquina 
pública e, principalmente, pela coragem de agir de 
forma correta em cada passo que nossa gestão dá 
rumo a uma Nova Lima nos trilhos.

Vitor Penido
Prefeito

Com Planejamento e 
reSPonSabIlIDaDe, eStamoS 
traçanDo um CamInho De 
SolIDez Para a CIDaDe

fale com a ouVidoria!
a ouvidoria municipal é um importante canal entre a 
Prefeitura e o cidadão para que os moradores possam 
registrar manifestações, reclamações, denúncias, 
sugestões e tirar dúvidas sobre os serviços prestados 
pela administração. os cidadãos interessados podem 
fazer sua manifestação presencialmente na sede da 
ouvidoria, localizada na rua Scott, nº 69 a – centro, 
das 8h às 17h; pelos telefones 3542-5938 e 3542-
5980 ou e-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

participe ativamente da  reconstrução de nova lima!

Inscrição no Cadastro Único é necessária para
acessar outros programas sociais

o cadaStro deVe Ser feito em uma daS unidadeS do centro 
de referência da aSSiStência Social (cras): 

cras cruzeiro
rua dr. eduardo aymorés Jones, nº 320 , cascalho - telefone:  3542-5684
cras nordeSte
rua cardoso, nº 56, Honório bicalho - telefone: 3542-3020
cras noroeSte
rua Heston, nº 50, Jardim canadá - telefone: 3581-3067
cras centro
rua domingos rodrigues, nº 199, centro - telefone: 3547-4790



O Governo Municipal trabalha para viabilizar oportunidades de emprego às Pessoas com 
deficiência (Pcd) que buscam uma colocação no mercado de trabalho. entretanto, ainda 
existe um longo caminho a ser percorrido para dar visibilidade a esses trabalhadores. 
Para isso, a Prefeitura mantém, no projeto banco de talentos, um cadastro para 
intermediação de mão de obra junto às empresas que buscam candidatos com esse 
perfil.

O Banco de Talentos oferece oportunidade para a tão sonhada vaga no mercado 
de trabalho. Por isso, é importante que os profissionais se cadastrem, procurem se 
qualificar cada vez mais e possuam o nível de escolaridade exigido pela empresa que 
disponibiliza a vaga. Por outro lado, as empresas precisam entender que é o posto de 
trabalho que deve ser adaptado para receber o funcionário e não a Pcd ter de se adaptar 
a um ambiente não acessível e não inclusivo. também cabe ao contratante observar 
a capacidade e potencialidade de cada pessoa com deficiência. É contra a legislação 
escolher o tipo de deficiência no candidato para realizar uma contratação.

Vagas de Emprego

banco de talentoS
Compareça à rua Chalmers, nº 88, 
Centro ou à rua Kenon, nº 95, 
Jardim Canadá, com carteira de 
trabalho, documento de identidade, 
CPF e comprovante de endereço.  

os cadastros poderão ser feitos até 
13 de abril. Caso o candidato já tenha 
efetuado o cadastro no período  de 
seis meses, não é necessário refazê-lo. 
Confiram mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

toSador (cód. 514)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência mínima de seis meses 
com tosa. atividades: corte de pelos e 
banho em cães e gatos.  benefícios: 
vale-transporte. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e 
sábado, das 8h às 14h. Salário: r$ 1.500.

eStagiário de educação fíSica 
(cód. 503)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter disponibilidade para estágio à noite.
benefícios: bolsa. Horário de trabalho: 
das 18h às 22h30. Salário: r$ 500,00.

Vendedor externo (cód. 528)
com idade acima de 18 anos. desejável 
experiência mínima de seis meses 
com vendas externas. É necessário ter 
carteira de motorista - categoria b e 
veículo próprio. atividades: prospecção 
de novos clientes e resgatar antigos 
com visitas externas. benefícios: vale-
transporte, assistência médica, cesta 
básica e comissão. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
Salário: r$ 1.100,00.

cozinheiro (cód. 539)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência mínima de seis meses, 
habilidade com comida mineira, saber 
o preparo de variedade de cardápio e 
ter agilidade. atividades: preparo de 
250 refeições por dia. benefícios: vale-
transporte e alimentação na empresa. 
Horário de trabalho: das 6h às 15h, de 
segunda a sexta-feira. Salário: r$ 1.400.

auxiliar de Produção (cód. 532)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência mínima de 
seis meses com montagem PtH ou 
Smd, montagem de placas e geradores. 
benefício: vale-trasporte. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 17h30. Salário: r$ 1.156,89.

auxiliar adminiStratiVo Pcd 
(cód. 525)
com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter disponibilidade de horário. benefícios: 
vale-transporte, ticket-refeição, cesta 
básica, seguro de vida, plano de saúde 
e odontológico.  Horário de trabalho: das 
8h às 17h48 (segunda, quarta, quinta e 
sexta-feira) e das 9h12 às 19h (terça-
feira e sábado). Salário: r$ 1.600,00.
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Desenvolvimento Econômico

banco de talentoS intermedia
emPrego Para PeSSoaS
com deficiência

a cota de emprego para pessoas com deficiência 
é  obrigatória nas empresas com 100 ou mais 
empregados

patrícia Siqueira Silveira,
auditora do Ministério do Trabalho

Wagner leopoldo Benfica,
50 anos, eletricista

O projeto do Banco de Talentos tem a proposta de auxiliar 
os trabalhadores. as empresas precisam enxergar a pessoa 
antes da deficiência e entender que é o posto de trabalho que 
deve ser adaptado para receber a PcD

Fui ao Banco de Talentos 
para me cadastrar e lá tive a 
ajuda de profissionais para 
montar o meu currículo. Fui 
chamado para entrevistas e 
consegui emprego dentro da 
cota de vagas para pessoas 
com deficiência. Eu sofri um 
acidente há 11 anos e perdi 
certos movimentos da mão 
esquerda. Passei na faculdade e 
sempre busco fazer cursos para 
me capacitar. Não podemos ficar 
parados, é preciso superar as 
dificuldades e seguir em frente
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Educação

Ter a oportunidade de aprender uma profissão e estar apto para o mercado de 
trabalho já faz parte do dia a dia dos alunos da fundação de educação para o 
trabalho de minas Gerais – utramig nova lima. agora, com o investimento da 
Prefeitura, cerca de 400 alunos contarão com a bolsa integral, ou seja, 100% do 
estudo custeado pela administração municipal. 

Essa iniciativa permite que os estudantes possam concluir com tranquilidade os 
cursos de enfermagem, Segurança do trabalho, eletrônica e informática, com 
duração de um ano e meio. além da utramig nova lima, a Prefeitura investe 
nos cursos profissionalizantes de outras duas instituições: a Escola de Formação 
Gerencial (efG Sebrae/nl) e o centro federal de educação tecnológica de minas 
Gerais (cefet-mG). Juntas, as três instituições contam com mais de r$ 1,25 milhão 
do poder público e atendem cerca de 600 alunos.

Prefeitura dobra o inVeStimento
na utramig noVa lima 
administração Municipal assume os custos integrais de bolsas de 
100% para 400 alunos dos cursos técnicos

Em 2017, a Prefeitura investiu R$ 450 mil nas bolsas de 
estudo da Utramig Nova Lima. Em 2018, a administração 
Municipal praticamente dobrou o investimento para incentivar 
a formação profissional dos jovens da cidade

Escolas
emFoco

O informativo A Cidade retoma a série especial 
para apresentar o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam criatividade e 

descontração no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças nova-limenses.

Os alunos da Creche Menino Jesus receberam 
uma visita animada do Coelhinho da Páscoa 

para marcar a comemoração.

Os alunos da Turma do Sapinho (maternal I), 
da E. M. Carlos Henrique Róscoe, aprenderam 

a reconhecer no paladar as diferenças dos 
sabores.

Em março, a E. M. Cristiano Machado 
comemorou 63 anos de história com uma 

grande festa e com um concurso de 
desenhos.

O CEI Maria de Lourdes Scoralick Serretti conta 
agora com uma ajuda especial para os 

momentos de leitura: uma girafa feita de 
material reciclável para o transporte dos livros.
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alunos em aula prática do curso de enfermagem
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Para marcar o dia internacional da Síndrome de down (21/03), 
a Escola Ana do Nascimento Souza e a Faenol realizaram uma 
programação especial para os alunos com lanche, show de 
talentos, banda “Us Mala”, peça teatral e contação de história 
abordando o tema.

O objetivo foi conscientizar a sociedade sobre a importância da 
luta pelos direitos igualitários, bem-estar e inclusão das pessoas 
com a síndrome. em nova lima, cerca de 40 pessoas com a 
síndrome são atendidas pela Escola Ana do Nascimento Souza 
e pela faenol – essa última que oferece atendimento clínico 
formado pela assistência social, clínica médica, neurologia, 
pediatria, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, 
odontologia, psicologia e terapia ocupacional.

dia internacional da Síndrome de down

Educação

apenas na Faenol, Prefeitura investe 
R$ 300 mil por mês
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biblioteca municiPal é reaberta Para a PoPulação

a biblioteca Pública municipal anésia de matos Guimarães passou 
a funcionar em local temporário, na rua chalmers, nº 415, retiro. 
O lugar conta com luminosidade, ventilação, acessibilidade e 
espaço para acomodação do patrimônio e disponibiliza cerca de 
30 mil obras dos mais de 50 mil livros do acervo.

Para atender com qualidade os usuários, a administração 
Municipal promove o acesso às pesquisas e à leitura e oferece 
livros literários adotados pelas escolas públicas e particulares 
conforme demanda e necessidade. a biblioteca traz ainda 
o cadastro informatizado, que proporciona mais agilidade 
na procura e empréstimos de livros e se adéqua à norma de 
informatização das bibliotecas públicas do país, além de 
possibilitar a realização de pesquisas na internet pela população.

a reabertura do espaço temporário é realizada em consonância 
com o projeto de reforma da sede da biblioteca anésia de 
matos Guimarães, localizada na avenida rio branco. o objetivo 
é revitalizar esse importante patrimônio, proporcionar mais 
segurança aos usuários, acessibilidade às pessoas com 
deficiência e, ainda, ampliar os serviços prestados, criando um 
espaço cultural em que será possível a realização de eventos 
como saraus de poesias e contação de histórias, valorizando os 
artistas locais.

acervo com cerca de 30 mil obras está disponibilizado para consultas e pesquisas
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inScriçõeS abertaS Para a educação de JoVenS e adultoS no Jardim canadá
estão abertas, até completarem as turmas, as inscrições 
para vagas de 1a a 4a séries, na escola benvinda Pinto rocha 
(rua caledônia, 506 - Jardim canadá). Podem se cadastrar 

estudantes a partir dos 15 anos (completos até 05/02/2018), 
moradores de nova lima. mais informações: 3541-8974

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil (18/04), a Biblioteca 
Municipal realizará uma programação especial com contação de histórias, 
leituras e muito mais. a biblioteca funciona em três turnos, das 8h às 21h

No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil pessoas tenham down, 
que não é uma doença e não deve ser tratada como



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

Placa      infração       data       hora   Processamento

AKH-9264                554-12                 21/12/2017           13:10                  8051840   
AOA-5686                762-52                 24/12/2017           12:07                  8036582   
AYJ-1399                  550-90                 24/01/2018            12:33                  8097198   
DCC-4684                555-00                 21/12/2017            17:57                  8054486   
DNS-8136                762-51                 19/01/2018            22:12                  8058970   
EMF-6617                555-00                 11/12/2017            15:55                  8063560   
ENW-2063               554-11                 22/12/2017            17:40                  8078013   
GQY-9864                554-11                 22/12/2017            17:46                  8054809   
GRD-1645                556-80                 24/12/2017            10:53                  8099993   
GSO-1071                555-00                 14/12/2017            15:54                  8080914   
GTG-9394                556-80                 08/12/2017            20:50                  8015780   
GTH-9798                554-13                 10/12/2017            13:28                  8005670   
GYA-9533                 556-80                 06/02/2018            15:37                  8167884   
GYS-1489                 554-12                 29/01/2018            09:40                  8070363   
GZB-2562                554-12                 21/12/2017            13:05                  8047137   
GZD-8742                556-80                 29/01/2018            14:20                  8120626   
HAZ-2866                557-60                 15/12/2017            11:14                  7991434  
HBY-4246                556-80                 29/01/2018            13:50                  8098166   
HCF-9683                554-14                 24/01/2018            09:40                  8146245   
HCL-9014                 554-12                 12/01/2018            11:48                  8083586   
HCU-0001                653-00                 15/12/2017            19:00                  8083260   
HDD-5281               545-26                 03/01/2018            14:07                  8117351   
HDT-8653                554-11                 22/12/2017            17:48                  8078007   
HFG-0247                554-14                 30/01/2018            09:42                  8160360   
HFI-6824                  573-80                 11/01/2018            12:21                  8095460   
HFN-0040                545-21                 20/12/2017            08:35                  8702942   
HFO-2630                555-00                 20/12/2017            18:57                  8698573   
HFW-1476               762-51                 24/12/2017            13:30                  8036957   
HFW-4584               555-00                 29/01/2018            15:54                  8135959   
HFY-0865                 710-23                 16/12/2017            09:10                  8084022   
HGP-6680                557-60                 23/01/2018            09:30                  8748439   
HGX-4799                554-12                 15/12/2017            12:53                  7993697   
HHJ-1290                 545-21                 24/01/2018            13:02                  8781747   
HHO-1501               545-26                 29/01/2018            11:07                  8169213   
HHP-9138                554-12                 28/12/2017            09:47                  8044147   
HHX-9163               554-12                 12/12/2017            11:40                  8039426   
HIC-7462                  554-11                 01/02/2018            12:20                  8136663   
HJE-1912                  556-80                 05/01/2018            16:00                  8069825  
HJP-2217                  554-13                 23/12/2017            10:30                  8085164   
HKD-3685                545-26                 29/01/2018            10:55                  8168157   
HKQ-5909                554-12                 21/12/2017            11:15                  8026361   
HLE-2279                 762-52                 17/12/2017            20:08                  7993720   
HLS-6744                 573-80                 28/12/2017            19:20                  8057738  
HLS-6744                 763-32                 28/12/2017            19:14                  8057737   
HLX-2116                554-11                 28/01/2018            18:21                  8098138   
HLY-9242                 562-22                 02/12/2017            11:14                  8011529   
HLZ-1268                554-12                 12/12/2017            10:58                  8019762   
HLZ-1268                554-12                 14/12/2017            09:38                  8023136   
HLZ-1268                554-12                 11/12/2017            11:05                  8007741   
HMA-7106               545-21                 17/01/2018            14:30                  8068002   
HMI-9370                 554-12                 28/12/2017            09:20                  8709357   
HMO-5438              554-12                 20/12/2017            13:10                  8038246   
HMU-3165               709-91                 30/12/2017            09:45                  8109444   
HNT-1849                554-14                 27/12/2017            10:00                  8031920   
HNZ-8178                556-80                 11/12/2017            16:41                  8019620   
JCM-8822                 556-80                 24/01/2018            11:20                  8117326   
JPE-1250                   556-80                 12/12/2017            19:09                  8682723   
KVP-3509                 545-26                 03/01/2018            15:50                  8049115   
MIJ-8542                   545-22                 09/01/2018            12:00                  8071739   
NSQ-6666                550-90                 29/01/2018            13:40                  8098189   
NXX-4329                554-12                 01/02/2018            10:30                  8119419   
NYC-2302                554-12                 05/01/2018            10:28                  8069949   

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 29/01/2018 a 06/03/2018 

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

SECREtáRIA: Regina Célia Martins Gonçalves 
VISto: Milton Modesto Pinto - Presidente da Junta administrativa de 
Recursos de Infrações - Nova Lima.

Junta adminiStratiVa de recurSoS de infraçõeS - Jari
Boletim Informativo

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Junta 
administrativa de recursos de infrações - nova lima, quando da sua 9a 
Sessão ordinária, realizada em 27/02/2018, 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 
10a Sessão ordinária, realizada em 06/03/2018, 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 
11a Sessão ordinária, realizada em 13/03/2018, 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 
12a Sessão ordinária, realizada em 20/03/2018, julgou os recursos 
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:  

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

recurso           Placa 

4895001201800006                           HKT1379

4895001201800010        OMF6242  

4895001201800008        EBQ2391 

4895001201800013        HID5099 
4895001201800015        PVF7746 

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

nº defesa              Placa       nº Processamento
2489502017000122                    HMW2930                      8104640    

comunicação de acolhimento da defeSa da autuação

nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da resolução 149/03 – contran, 
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que as defesas 
da autuação abaixo especificadas, tiveram seus respectivos registros 
arquivados.
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RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

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

Placa      infração       data       hora   Processamento

Placa      infração       data       hora   Processamento

NYC-2302                554-12                 11/01/2018            11:08                  8074558   
OLP-0352                762-51                 17/01/2018            16:50                  8081029   
OLU-3913                554-12                 19/12/2017            10:40                  8071334   
OOX-8876                556-80                 29/01/2018            14:10                  8098225   
OPA-9596                545-26                 29/01/2018            11:05                  8098200   
OPO-4977                550-90                 18/12/2017            15:30                  8077810   
OPQ-3462                554-12                 10/01/2018            12:55                  8074495   
OPQ-3462                554-12                 19/01/2018            10:00                  8081721   
OPQ-3462                554-12                 23/01/2018            09:27                  8087585   
OQE-0149               554-12                 30/01/2018            09:09                  8111333   
OQX-7759               554-12                 12/12/2017            09:44                  7993227   
OWT-8753              555-00                 28/12/2017            15:43                  8090798   
OWZ-9368              554-14                 28/12/2017            10:00                  8054283   
OXA-6004                555-00                 20/12/2017            19:10                  8048080   
PUQ-2064                555-00                 11/01/2018            15:21                  8079292   
PVI-5619                  554-12                 26/12/2017            09:03                  8031900   
PVI-8093                  554-12                 01/02/2018            10:20                  8167810  
PVS-6118                550-90                 18/12/2017            18:50                  8034000   
PWC-2376               554-12                 20/12/2017            10:40                  8020297   
PWJ-0734                554-12                 01/02/2018            10:40                  8143983   
PWL-4161               550-90                 01/02/2018            15:00                  8185436   
PWS-2808               548-70                 24/01/2018            10:00                  8109548   
PXN-9651                554-12                 18/12/2017            11:25                  8091193   
PXX-8266                 762-51                 16/12/2017            11:38                  8014528   
PYM-4646                555-00                 26/12/2017            16:50                  8036971   

DRO-7024                538-00                28/10/2017            130,16                7939045   
GMX-4444                554-11                20/09/2017            195,23                7852526   
GON-7486                555-00                06/11/2017            130,16                7912635   
GRX-6289                554-12                16/10/2017            195,23                7866693   
GSG-5540                545-22                03/11/2017            195,23                8579315   
GYX-5517                554-12                09/10/2017            195,23                7918699   
GZP-8694                653-00                27/08/2017            195,23                7818682   
GZT-9879                545-21                26/10/2017            195,23                7908872   
HDM-5212              555-00                06/11/2017            130,16                7936838   
HGE-9414                554-11                16/11/2017            195,23                7949977  
HIR-3304                  554-12                19/10/2017            195,23                7896689   
HJC-1702                  554-11                26/09/2017            195,23                7856091   
HJR-2915                  545-26                10/11/2017            195,23                7989578   
HKC-0756                555-00                11/10/2017            130,16                7863163   
HKR-1078                556-80                29/11/2017            195,23                7977297   
HKU-3425                548-70                07/10/2017            195,23                7934158   
HLB-1472                554-12                22/11/2017            195,23                7984837   
HME-2644                573-80                27/10/2017            293,47                7935492   
HML-4425                763-32                10/11/2017            293,47                7991661   
HMQ-1112              554-12                28/11/2017            195,23                7986679   
HMW-2357              556-80                20/10/2017            195,23                7927207   
HMW-2934              556-80                23/10/2017            195,23                7934845   
HNE-8907                554-12                29/11/2017            195,23                8021149   
OLS-2554                 554-11                13/11/2017            195,23                7952113   
OQW-4480              554-12                23/11/2017            195,23                8632978   
OQW-4480              554-12                27/11/2017            195,23                8633066   
ORB-1297                599-10                24/11/2017            293,47                8023830   
OXD-1956                538-00                05/10/2017            130,16                7860400   
OXH-0368                554-12                09/10/2017            195,23                7874831   
OXH-0368                554-12                07/11/2017            195,23                7926434  
PHQ-0909                545-21                15/11/2017            195,23                7963540   
PVI-7608                  554-12                10/11/2017            195,23                7937165   
PVP-6880                 554-12                16/10/2017            195,23                8524683   
PVP-6880                 763-31                06/11/2017            293,47                8579353
PWS-2808                554-12                04/12/2017            195,23                7995654   
PWZ-8991                554-12                30/11/2017            195,23                8052593   
PXM-0250                545-21                27/10/2017            195,23                8573040   
PYD-7854                555-00                06/11/2017            130,16                7941081

GPW-5180                545-21                11/02/2018            20:10                 8820550   
GQQ-2600                554-12                06/02/2018            10:00                 8811376   
GWM-4560              554-12                09/02/2018            10:20                 8814564   
GYS-1702                  554-12                07/02/2018            09:40                 8143402   
GYZ-1674                 555-00                12/12/2017            16:02                 8034348   
GZH-1715                 556-80                08/02/2018            15:30                 8192140   
HAH-8855                555-00                08/02/2018            10:52                 8194523   
HCQ-8165                545-26                25/01/2018            09:04                 8137507   
HEU-2145                 556-80                20/02/2018            15:32                 8217723   
HFM-9467                550-90                21/02/2018            11:26                 8194389   
HGK-5400                 545-21                21/01/2018            11:50                 8751700   
HGK-5400                 547-90                21/01/2018            11:55                 8751703   
HHQ-9869                556-80                12/12/2017            16:16                 8008672   
HIK-4483                   554-12                18/01/2018            16:48                 8119211   
HJI-7700                    554-12                06/02/2018            10:20                 8811355   
HJU-6746                  556-80                06/02/2018            15:33                 8116455   
HMA-6090                554-12                07/02/2018            11:25                 8811386   
HMD-5566                545-22                19/02/2018            19:24                 8133249   
HYD-3464                 554-12                08/02/2018            09:40                 8149050   
JHL-0953                   555-00                29/01/2018            16:15                 8156954   
LQV-3668                  554-12                16/02/2018            13:10                 8142433  
OME-8472                555-00                16/02/2018            16:39                 8164183   
OQF-7278                 550-90                06/02/2018            16:16                 8131272   
OQK-2806                545-22                13/02/2018            10:15                 8129679   
OWK-5403                550-90                19/02/2018            14:50                 8184557   
PPB-1817                  554-12                22/12/2017            12:04                 8085103   
PUD-9165                 762-51                19/02/2018            14:50                 8203664   
PVW-7992                554-12                07/02/2018            10:15                 8143401   
PWK-9811                555-00                11/12/2017            19:20                 8073910   
PWN-8079                554-12                06/02/2018            10:20                 8124311   

 PXH-7788                 554-14               08/02/2018           11:15                 8138788   
QNB-8848                 554-11                15/02/2018           20:49                 8144613   
QNN-9859                 545-23               16/02/2018           13:22                 8130441   
QNN-9859                 545-21               16/02/2018           13:18                 8130452   
QNQ-6773                 554-12               15/02/2018           09:20                 8178681   

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 29/01/2018 a 06/03/2018 

Notificação da Penalidade de Multa                                                             
Período de devolução: 08/02/2018 a 06/03/2018 

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 01/02/2018 a 19/03/2018 

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito                                                              
Período de devolução: 01/02/2018 a 19/03/2018 
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Habitação

As famílias do Bairro Santa Rita, que serão contempladas pelo 
Programa de regularização fundiária, participaram de uma 
reunião, no dia 28 de março, para entenderem todo o processo 
de registro da escritura pública de seus imóveis. durante o 
encontro, também foi eleito um grupo de representantes que 
acompanhará de perto o trabalho e ajudará na mobilização e 
multiplicação das informações para a comunidade.

O processo de regularização inclui o cadastramento 
socioeconômico e os estudos topográficos do bairro. nesta 
primeira etapa, a iniciativa conta com a cooperação técnica 
firmada entre o Município e o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional, que vai 
financiar o levantamento topográfico de toda a região. o objetivo 
é contemplar cerca de 500 famílias e a previsão de término dos 
trabalhos é de dois anos.

Expectativa é de que processo seja finalizado em dois anos por meio de parceria 
entre a Prefeitura e o Governo do Estado

cerca de 500 famíliaS de Santa rita
receberão o título de regularização fundiária 

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       hora   Processamento

AZD-1553                 555-00                26/09/2017           130,16                7881749   
CGB-0380                 555-00                02/12/2017           130,16                8638770   
GSZ-1064                  538-00                30/10/2017           130,16                7939062   
GSZ-1064                  557-60                30/10/2017           130,16                7939093   
GSZ-1064                  557-60                14/11/2017           130,16                7952156   
GTJ-2626                   555-00                29/11/2017           130,16                7963623   
GWA-8523                 555-00                05/10/2017           130,16                7911122   
GYK-6501                  703-01                21/11/2017           293,47                8032436   
HBZ-1434                 550-90                04/12/2017           130,16                7994696   
HCQ-9630                 545-21                30/10/2017           195,23                8577136

 HDT-6171                554-11               10/10/2017           195,23                7938789   
HDT-8120                 554-12               19/10/2017           195,23                8531673   
HDT-8327                 554-11               18/12/2017           195,23                8077907   
HEU-1430                 555-00               21/12/2017           130,16                8703333   
HFB-7029                  554-12               04/11/2017           195,23                7963353   
HFB-7029                  554-12               29/11/2017           195,23                7965831   
HKA-7600                 554-12               18/12/2017           195,23                8698596   
HNX-6029                 554-11               05/12/2017           195,23                7977218   
JFH-7743                   555-00               29/11/2017           130,16                8014422   
NYU-7894                 554-12               08/11/2017           195,23                7949917   
NYU-7894                 554-12               23/11/2017           195,23                7989330   
NYU-7894                 554-12               29/11/2017           195,23                7991666   
NYU-7894                 554-12               30/11/2017           195,23                7994223   
OQD-4703                554-11               29/11/2017           195,23                8014397   
OQV-3859                 554-11               26/09/2017           195,23                7834330   
OWP-0473                555-00               11/10/2017           130,16                7913905   
PYI-9957                   573-80               02/12/2017           293,47                8039761   
PZP-8324                  550-90               26/10/2017           130,16                7938887  
PZP-8324                  554-12               30/11/2017           195,23                7994185   
QNA-0871                554-11               05/10/2017           195,23                7948224   
QNE-2084                 545-21               27/12/2017           195,23                8057419

Notificação da Penalidade de Multa                                                             
Período de devolução: 07/03/2018 a 19/03/2018 

Notificação da Penalidade de Multa                                                             
Período de devolução: 07/03/2018 a 19/03/2018 

RonAlDo CARDoSo AlVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

neide pedrosa Diniz,
moradora do Bairro Santa Rita

São 60 anos que moramos aqui, 
mas não temos um documento 
da casa. Viemos participar dessa 
primeira assembleia, pois sabemos 
da importância da regularização para 
todos nós

Em 2017, a administração Municipal 
entregou 62 títulos nos bairros Vale da 
Esperança e alto do Gaia

Bairros em processo de regularização:
Vale da Esperança, Vila Ipê amarelo, Vila Odete, 
Vila aparecida e Cristais, Jardim Serrano,
Capela Velha e alto do Gaia.
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PUBLICaçãO Da PREFEITURa DE NOVa LIMa 9

A regulamentação do transporte de resíduos da construção civil 
e de volumosos  era uma das demandas urgentes para coibir 
bota-foras irregulares, além de contribuir para a preservação 
ambiental. com esse propósito, foi aprovada a deliberação 
normativa nº 11, que institui a Gestão Sustentável de resíduos 
da construção civil e de resíduos volumosos de nova lima.
a resolução passará a vigorar a partir do dia 1º de maio e, por 
meio dela, será possível fiscalizar o transporte de resíduos dentro 
do município e destiná-lo corretamente em locais licenciados. 

com isso, os titulares dos estabelecimentos responsáveis pela 
coleta e transporte dos resíduos da construção civil e volumosos 
deverão realizar o cadastramento na Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos e solicitar, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a Certidão 
de transporte de resíduo (ctr), que comprova a regularidade do 
transporte. a emissão da ctr estará condicionada à abertura do 
processo administrativo no Protocolo do Meio Ambiente localizado 
na sede administrativa do Parque Natural Municipal Rego dos 
carrapatos (rua Joaquim eloy de azevedo, nº 300 – olaria).

trabalho intenSiVo Para eliminar
bota-foraS irregulareS
Deliberação Normativa que institui a Gestão Sustentável de Resíduos começa
a vigorar a partir de 1º de maio 

Confira a Deliberação Normativa nº 11 no site: 
www.novalima.mg.gov.br
Mais informações: 3541-4918  
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o óleo de fritura é um dos maiores inimigos da natureza. Quando 
descartado de maneira incorreta, pode causar o entupimento 
das tubulações e a contaminação da água, do solo e do ar, 
colocando em risco a vida de diversas espécies, inclusive o 
homem. com o objetivo de contribuir para a preservação 
ambiental, a Prefeitura implantou, no Dia Mundial da Água, 
dez ecoPontos em diversas regiões da cidade. 

Como resultado positivo, em dez dias, o município coletou 
420 litros de óleo de fritura usado, deixando de contaminar 
420 milhões de litros de água potável. a ação continuará ao 
longo do ano e a população pode contribuir acondicionando 
em garrafas pet bem vedadas o óleo vegetal e depositando em 
um dos ecoPontos*. além de evitar entupimentos da rede de 
esgotos e a contaminação da água, esse resíduo que iria para 
os rios e solos pode ser reciclado e transformado em vários 
produtos como o biodiesel.

um Pequeno geSto que faz muito Pela natureza

Meio ambiente

Em pouco mais de 10 dias de implantação, EcoPontos já coletaram 420 litros de óleo de fritura usado

• e. m. emília de lima (rua abolição, 88 – centro)
• e. m. florie Wanderley dias (rua Princesa isabel, 120 - vila São José)
• e. m. martha drummond fonseca (rua José agostinho, 9 b - oswaldo barbosa Pena)
• rodoviária (rua antônio Jardim, 455 – centro)
• Secretaria de obras e Serviços urbanos (rua madre tereza, 415 – centro)
• Secretaria de meio ambiente (rua dr. cássio magnani, 253 – centro)
• unidade vila da Serra (alameda oscar niemeyer, 1465)
• cras nordeste (rua cardoso, 56 – Honório bicalho)
• regional noroeste (rua Kenon, 95 – Jardim canadá)
• Parque natural municipal rego dos carrapatos (rua Joaquim eloy de azevedo, 300 - olaria)

*Confira os EcoPontos 
e faça sua parte!
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Fique ligado! Somente pode 
ser reciclável o óleo vegetal



Vem aí o

Resgate histórico

Incentivo ao turismo 

Um final de semana dedicado à imigração

a formação de nova lima está diretamente ligada à chegada de 
imigrantes que aqui se estabeleceram e ajudaram a construir 
a identidade do município. ingleses, italianos, portugueses, 
espanhóis e outros tantos estrangeiros de diversas nacionalidades 
exerceram forte influência com sua cultura, gastronomia ou 
mesmo arquitetura, formando o dna nova-limense com base na 
miscigenação.

Em reconhecimento a esse importante legado, a Prefeitura 
realizará uma programação com um city tour, no dia 21 de abril, 
e a feira Gastronômica do imigrante, no dia 22, com atividades 
culturais e esportivas. os eventos ocorrerão em comemoração à 
data de 23 de abril – o dia dos imigrantes em nova lima.

a data faz referência ao Saint George’s day (dia de São Jorge), 
em que se celebra, no Brasil e no mundo, o santo padroeiro da 
Inglaterra e de Portugal, de onde os brasileiros herdaram essa 
devoção. É ainda santo protetor de Gênova, na itália, além de ter 
relação com várias religiões de raízes africanas.

cabe ressaltar ainda que a expressão Saint George’s day também 
faz alusão à figura de George Chalmers, presidente da Mineração 
morro velho por 40 anos, que trouxe desenvolvimento e inovação 
ao município e tem parte de suas obras ainda preservadas.

corredor inglêS
no sábado (21/04), o corredor inglês será um atrativo turístico 
baseado em estruturas arquitetônicas, casas, prédios e 
engenharias deixadas pelos ingleses. em seu lançamento, será 
realizado um City Tour com cinco rotas diferenciadas para 
visitação desde o mirante do boa vista até as lagoas dos ingleses 

e do Miguelão, passando por atrações como o Centro de Memória 
angloGold ashanti, igreja anglicana, zigue-zague, dentre outras. 
as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril, no turismo 
(Praça dr. antonino fonseca Júnior, 8, centro) ou pelo telefone 
3581-8423.

as ações da Prefeitura também têm como base o desenvolvimento 
e fomento do turismo. isso porque a demanda turística em 
minas Gerais tem o lazer com intuito histórico-cultural como 
principal motivação de viagem. ao consolidar o resgate dessa 
história, a cidade passa a ser um destino compatível a esse perfil 
demando no estado, agregando ainda outras atrações como o 
Polo cervejeiro e ecoturismo.

A fim de preservar a história e promover o conhecimento sobre 
a influência estrangeira em nova lima, o Governo municipal 
trabalha na criação do museu do imigrante. o equipamento visa 
fortalecer a identidade cultural do município, além de fomentar 
o turismo local.

George Chalmers, presidente da Mineração Morro Velho por 40 anos

feira gaStronômica
Após a realização de pesquisa gastronômica, workshop e capacitação 
de produtores, será organizado, no próximo dia 22 (domingo), 
um encontro gastronômico das tradições culinárias das famílias 
dos imigrantes. com atrações para diferentes idades, o público 

poderá conferir, das 11h às 19h, área gourmet com comidas 
típicas das receitas tradicionais herdadas, cervejas artesanais, 
atrações musicais, espaço kids e apresentações culturais.

Em alusão ao padroeiro da Inglaterra, São Jorge, Nova Lima comemora o Dia dos Imigrantes com atrações 
gastronômicas, culturais e esportivas nos dias 21 e 22 de abril 



Turismo
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A programação completa do evento pode ser conferida no site
www.novalima.mg.gov.br



Saúde

A Prefeitura continua com ações de combate ao mosquito aedes 
aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela. o resultado do levantamento rápido do Índice de 
infestação por aedes aegypti (liraa), realizado em janeiro deste 
ano, apontou o índice de 4,4% (o preconizado pelo ministério da 
Saúde é de até 1%), classificado como sendo de alto risco, ou 
seja, é preciso a colaboração de todos para evitar um surto de 
dengue e outras doenças. 

Os agentes de combate à endemias realizam ações, como 
vistoria, eliminação de focos (inspeções, borrifação de inseticida 
em imóveis e eliminação de criadouros móveis e fixos), e  
trabalho educativo para conscientizar a população para eliminar 
os possíveis criadouros. também pulverização de inseticida 
(fumacê) nas vias públicas e bota-fora em todo município, com 
intensificação em localidades que apresentam maior número 
de larvas positivas para o mosquito. ao todo, 37 bairros 
apresentaram esse perfil.

Dados da Prefeitura apontam que a predominância de criadouros 
está dentro dos domicílios, seguida de terrenos baldios, esse 
último caracterizado pela eliminação, por parte da população, de 
garrafas pet, pratos de plantas, lixos, entulhos de construções e 
demais objetos com água parada em vias públicas. 

a atuação da administração municipal é de extrema importância, 
mas pouco eficiente se não houver colaboração da população: a 
comunidade, portanto, precisa fazer a sua parte, mantendo os 
imóveis limpos, sem sucatas e lixo acumulado; além de não 
deixar água parada em latas, pneus, garrafas, embalagens e 
outros possíveis criadouros e não descartar lixo e entulho nas 
vias públicas.

Santa rita, Honório bicalho, Gaia de bicalho, bela fama, mário 
melo, nossa Senhora de fátima, vila do ouro, São bento, alto 
do Gaia, Vale da Esperança, Cruzeiro, Matadouro, Alvorada, 
centro, vila marise, chácara bom retiro, oswaldo barbosa 
Pena, retiro, olaria, cabeceiras, vila São José, vila madeira, 

vila lacerda, bnH, vila operária, rua nova, vila Passos, boa 
vista, residencial Sul, José de almeida, ouro velho, bosque 
do Jambreiro, vila castela, vila del rey, São Sebastião das 
Águas claras, capela velha e Jardim canadá

embora esteja interditado desde 2016, o pátio de apreensão 
de veículos é monitorado constantemente pelas equipes da 
vigilância e Saúde, que realizam vistoria a cada 15 dias para 
verificar possíveis focos do aedes aegypti. nessas ações, quando 
identificado o foco, é aplicado larvicida a fim de encerrar o ciclo 
reprodutivo do mosquito. a Prefeitura aguarda que a decisão 
judicial que proíbe o município de conceder e suspende alvarás 
de funcionamento para novos pátios seja revista para que esse 
local deixe de ser um passivo para a cidade.

A Administração Municipal esclarece que denúncias desse tipo 
devem ser feitas no departamento de vigilância e Saúde – localizado 
na rua domingos rodrigues, 185, centro – ou pelo telefone
(31) 3541-4427. agentes de combate a endemias serão enviados ao 
local e, se confirmada a irregularidade, o Departamento de Fiscalização 
do município notificará o proprietário do imóvel, estabelecendo um 
prazo para que a situação seja solucionada.

Prefeitura intenSifica combate ao AEDES AEGyptI

Pátio de aPreenSão

localidadeS onde foram encontradaS larVaS PoSitiVaS Para o aedeS:

denuncie loteS com mato alto e criadouroS do moSquito

diSque: 3541-4427

tiPoS de dePóSitoS PredominanteS 
encontradoS:

• 33,3% - Garrafa pet, vaso de planta, vasilha, prato de 
planta, balde, bebedouro, fonte, etc.
• 31,7% - recipiente plástico, lixo, lata, brinquedo, caixa 
de papelão, lona, copo, etc.
• 9,5% - ralo, vaso sanitário, calha, piscina, etc.

Mais informações no setor de Zoonoses:
(31) 3541-4427

Dados apontam que a predominância de criadouros está dentro dos domicílios

Paticipação da população é fundamental
para controle da dengue e outras doenças

O resultado do LIRaa deu 4,4%, considerado de alto risco para dengue
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os nova-limenses têm à disposição mais um espaço para o serviço 
odontológico: a unidade de Pronto atendimento (uPa). no local 
são realizados procedimentos de emergência e urgência, como 
extração de dentes, recolocação de peças e curativo, além de 
receber pacientes com dor de dente aguda, abscesso, hemorragia 
pós-cirurgia e fratura. 

em média, 20 pacientes são atendidos por dia de acordo com a 
gravidade da situação. resolvida a emergência ou urgência, se 
necessário, o dentista de plantão orienta o paciente a procurar 
uma unidade básica de Saúde (ubS) para dar continuidade ao 
tratamento. 

esse serviço encontra-se integrado às equipes médica e de 
enfermagem da uPa para acolher situações mais complexas.

a população também tem à disposição atendimentos 
odontológicos em UBS, escolas e no Centro de Especialidades 
odontológicas (ceo) para os serviços de restaurações, limpeza, 
extração de dentes, acolhimento e urgência.

uPa oferece atendimento odontológico 

atendimento odontológico em númeroS

Saúde

Unidade recebe cerca de 600 casos de emergência e urgência por mês

55.536 procedimentos em 2017;

45.642 nas UBSs;

6.255 no CEO;

3.639 na UPa;

11.539 raio x no CEO;

17 consultórios em UBS;

4 consultórios em escolas (E. M. Cristiano Machado, E. M. 
Dona antonieta Dias de Souza, E. M. José Brasil Dias e E. E. 
George Chalmers);

Em BREVE, será reaberto o consultório odontológico da 

E.M. Emília de Lima.

Por meio das UBSs são encaminhados os casos 
para tratamentos especializados no CEO, como: 
extrações de sisos, endodontia (que trata de 
canal), periodontia (que trata de gengiva) e 
radiografias.

O atendimento odontológico na UPa é realizado todos os dias da semana, das 7h30 às 12h e das 13h às 18h30
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Marcos Flávio Santana,
paciente

Sérgio de Assis lomez,
dentista

Eu estava com muita dor de dente e 
procurei a UPa. após o atendimento de 
urgência, fui encaminhado à UBS para 
fazer uma restauração

atendemos emergência e urgência 
como dores, hemorragia e traumas por 
acidentes. Se necessitar de tratamento, 
o paciente é orientado a procurar a 
UBS mais próxima de casa

as farmácias municipais têm novos horários 
de funcionamento. agora, em todas elas, 
durante o expediente, há a presença de um 
farmacêutico, conforme estabelece a Lei 
federal nº 13.021/2017.

noVoS horárIoS De
funCIonamento
DaS farmáCIaS munICIPaIS

• farmácia central – de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h,
  e sábado, das 7h às 13h
• ubS Jardim canadá – de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
• ubS honório bicalho – de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
• ubS Santa rita – terça e sexta-feira, das 8h às 14h 
• ubS cruzeiro – segunda, quarta e quinta-feira, das 8h às 14h
• ubS José de almeida – quinta e sexta-feira, das 8h às 14h 
• ubS São Sebastião das águas claras – terça e sexta-feira, das 8h às 14h
• ubS água limpa – segunda, quarta e quinta-feira, das 8h às 14h



Segurança

os proprietários de animais soltos ou em situação que caracteriza 
estado de abandono em vias ou lotes públicos devem ficar 
atentos. o prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data 
de captura, foi fixado para a retirada do animal apreendido.

decorrido o período, será publicado o edital regulamentado 
pelo decreto 7.904, deste ano, contendo a especificação das 
características do animal e outras providências. ao final de 60 
dias sem que tenha havido reclamação ou retirada, ele será 
levado a leilão, conforme norma prevista no Código de Trânsito 
brasileiro, ou disponibilizado a doação, se for o caso. como 
medida de prevenção de risco à população, saúde pública, ao 
próprio animal e patrimônio, o trabalho de apreensão continua. 
no total, 129 remoções foram realizadas em toda a cidade desde 
abril de 2017, mês em que serviço foi iniciado.

leilão de animaiS aPreendidoS é regulamentado

129
3541-5050 e 153 
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Prefeitura regulamentou procedimento de 
captura, remoção, guarda e liberação de animais 
abandonados em locais públicos há um ano.

animais foram retirados das vias desde
abril de 2017

são os números para a 
população fazer as denúncias

após reajustes, valores de diária e apreensão podem chegar a R$ 65 e R$ 175, 
respectivamente, conforme o porte do animal

As denúncias de animais soltos nas vias devem ser feitas 
exclusivamente pelos telefones 3541-5050 e 153. Já os 
proprietários que tiverem seu animal apreendido precisam 
procurar a Divisão de Serviços de Trânsito e Transportes 
(dStt) para iniciar o processo de retirada. vale lembrar que a 
liberação do animal apreendido ocorre mediante pagamento 
prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estadia 
pelo tempo de permanência no curral.

denúnciaS e liberaçõeS

A Administração Municipal trabalha para coibir atividades 
irregulares na cidade que coloquem em risco o meio ambiente 
e a saúde, segurança e o bem-estar da população. Para tanto, 
foram intensificadas as ações de fiscalização de várias naturezas, 
em que mais de 30 fiscais verificam desde documentação, como 
alvarás de licença e Sanitário, a procedimentos de acomodação e 
validade das mercadorias, bem como obras irregulares.

Os valores de multas aplicadas pela fiscalização da Prefeitura 
variam de acordo com a infração estabelecida:

Pelo código de Postura – de r$ 47,78 a r$ 1.194,59
Pela vigilância Sanitária – de r$ 4.448,51 a r$ 29.656,71
Pelo código de obras – expresso em urfi’s (de 148,28 a 3,616)

ambulanteS têm Prazo até o dia 16 de abril
Para regularizar a Situação

Fazenda

eStabeleCImento IrreGular – No mês passado, a 
Prefeitura recebeu denúncias e reclamações sobre o 
comércio irregular de pães feito em motos que percorriam 
os bairros vendendo os produtos. a fiscalização descobriu 
que os pães eram fabricados em um estabelecimento que 
funcionava sem alvarás de Licença e Sanitário, no Bairro 
Parque aurilândia. No local, foram encontradas outras 
irregularidades como: armazenamento inadequado de 
insumos e sem padrão de higiene e produtos vencidos 
e impróprios para a fabricação dos pães. Essa atividade 
clandestina causava risco à saúde da população. além 
disso, a estrutura física do estabelecimento apresentava 
irregularidades.

ambulanteS – Em paralelo à fiscalização, a Prefeitura realiza 
o recadastramento de ambulantes, cujo prazo vence dia 16 de 
abril. Há mais de um ano, a Prefeitura trabalha para regularizar 
a situação dessas pessoas com chamamento público e blitz 
educativa. Entretanto, até o momento, apenas 46 regularizaram 
a situação. a partir dessa data, serão concedidas licenças 
para novos ambulantes somente em casos excepcionais, 
como em eventos ou festas comemorativas, quando será feito 
chamamento público específico para esse fim. ambulantes 

que não estiverem regularizados não podem continuar com 
as atividades, sob pena de apreensão da mercadoria e multa.
É importante ressaltar que as atividades clandestinas e 
irregulares de ambulantes podem trazer riscos à vida da 
população – atrapalham o comércio legal que gera emprego e 
o trânsito de motoristas e pedestres – e não proporciona renda 
para o município. a fiscalização é mais uma ferramenta do 
poder público para zelar pela saúde e segurança da população.



Trânsito
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estão em andamentos os serviços de sinalização viária em 
nova lima. o objetivo do Governo municipal é dar continuidade 
à redução da demanda reprimida existente no município, que 
tem intervenções pendentes desde o segundo semestre de 2015. 
a avenida José bernardo de barros, por exemplo, terá sua 
sinalização revitalizada em diversos pontos.

dentre as intervenções programadas está a mudança de mão de 
direção na rua vitória, no bairro alvorada, cujo trânsito seguirá 
somente no sentido caic. outro ponto onde está previsto sentido 
único é a rua Álvares cabral, entre lauro magalhães Santeiro 
e José brasil dias. no trecho, será permitido apenas subir, 
facilitando o acesso ao bairro Jardim das américas.

também serão instaladas ondulações transversais, popularmente 
conhecidas como quebra-molas, nas ruas ludovice Pessoa e José 
Wanderley, no centro, além da rua José de oliveira, no bela 
fama.

Para manter a cidade limpa, é necessário que a Prefeitura e 
também a população façam a sua parte. em alguns pontos 
da sede, o serviço foi ampliado, enquanto em outros bairros, 
mudanças foram implementadas para melhor atender à 
demanda.

estar atento ao dia e horário da coleta contribui para evitar 
transtornos, como alagamentos, lixos nas ruas e doenças. confira 
no quadro as alterações no serviço de coleta do lixo domiciliar.

O Conselho da Cidade de Nova Lima, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com o decreto nº 5790 de 25 de maio de 2006 do 
ministério das cidades, com a lei municipal 2122/2009 que institui o 
conselho da cidade de nova lima, e com a deliberação da 67a reunião 
ordinária do conselho de 26 de março de 2018, faz saber a todos os 
interessados que serão abertos as inscrições para a eleição de vagas 
remanescentes dos representes de membros titulares e suplentes para 
compor o Conselho da Cidade de Nova Lima no mandato que compreende 
o triênio 2016-2019. as inscrições acontecerão entre nos dias 10, 11 
e 12 de abril de 9h às 17 horas. a eleição será realizada no dia 23 de 

abril de 2018. o processo eleitoral obedecerá ao edital 001/2018, que se 
encontra disponível no site e quadro de avisos da prefeitura, localizado 
à Praça bernardino de lima, número 80, bairro centro, nova lima, mG.  

mais informações e edital completo no site: www.novalima.mg.gov.br.

nova lima, 27 de março de 2018.

andré luiz a. rocha 
Presidente do conselho municipal da cidade - concidade

Prefeitura realiza interVençõeS ViáriaS

fique ligado noS horárioS da coleta de lixo

Demandas antigas serão priorizadas e preveem mudanças de mão de direção, revitalização
de sinalização e instalações de lombadas

Confira os bairros que tiveram dias e horários do serviço alterados

Na Rua Vitória, no Bairro alvorada, trânsito terá sentido único,
com motoristas descendo a via

BAIRROS E REGIÕES

Centro segunda a sábado, às 7h e às 19h, e domingo, a partir das 13h

Rua Professor Aldo Zanini (Banqueta do Rego Grande) segunda a sábado (diurno)

Honório Bicalho, Nova Suíça, Santa Rita e região segundas, quartas e sextas-feiras (diurno)

Mingu, Mina D’água e Boa Vista terças, quintas e sábados (diurno)

Vila do Ouro terças, quintas e sábados (noturno)

COMO FICA

reSumo de edital
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Obras

o Governo municipal tem realizado intervenções pela cidade.
na região de São Sebastião das Águas claras (macacos), a 
operação tapa-buraco é executada na alameda Jatobá e na 
estrada do engenho, que também recebe o patrolamento da via. 
Para melhorar as condições de tráfego, o serviço ocorre ainda 
nas ruas da Luz, São Luís e Doze de Julho; estradas do Retiro, 
da Grota Fria e do Engenho; e nas Alamedas Mar Mineiro e Mico 
estrela. a alameda dos ipês passa pela recomposição do piso.

Na Rua Chalmers, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Domingos 
Rodrigues, no Centro, parte da via abateu, e a Prefeitura realizou 
a recuperação do pavimento. o mesmo problema foi apresentado 
na rua do vale, no vale do Sereno, onde uma equipe executou 
a manutenção e realizou outros serviços como reparo na rede 
pluvial e padronização das bocas de lobo.

o trabalho para manter a cidade limpa e bem cuidada não para. 
em abril, estão previstas a capina e limpeza no Jardim canadá 
(i e ii) e em outros 13 bairros da cidade: cristais, chácara 
dos Cristais, Alvorada, Bom Jardim, Osvaldo Barbosa Pena II, 
chácara bom retiro, boa vista, cruzeiro, vila marise, barra do 
céu, monte castelo, alto do Gaia e nova Suíça. a região da rua 
nova também será atendida.

Em março, o serviço foi realizado na região central e nas avenidas 
Presidente Kennedy, Geraldo dias borges e José bernardo de 
barros – principais acessos da sede do município. os bairros 
cariocas, fazenda do benito, nossa Senhora de fátima, mingu, 
mina d’água, areião do matadouro, Galo, vila operária, vila 
Passos e olaria também foram contemplados.

equiPeS trabalham na recuPeração
e melhoria de ViaS 

SerViçoS de limPeza e caPina São intenSificadoS

Manutenções executadas nos bairros oferecem mais segurança

No total, 14 bairros da sede e da regional noroeste, incluindo o Jardim Canadá, serão atendidos neste mês

Equipes trabalham no Cristais e em outros bairros

Recuperação do pavimento na Rua Chalmers

Recomposição do piso feito na alameda dos Ipês, em Macacos Patrolamento é realizado na Rua da Luz e na Estrada do Engenho
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Noroeste / Meio ambiente
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Mais um importante passo para solucionar o problema do esgoto 
lançado a céu aberto no Jardim canadá e região foi dado. a sede 
da Regional Noroeste recebeu a reunião entre o prefeito Vitor 
Penido, o diretor de Operações Metropolitanas da Companhia de 
Saneamento de minas Gerais (copasa), rômulo Perilli, técnicos 
das áreas de planejamento e meio ambiente, além de empresários 
locais, para discutir o assunto.

No encontro, foi anunciada a cooperação entre a Copasa e a 
Prefeitura, que será realizada em uma sala cedida pelo município 
na sede da regional: o Programa de Recebimento e Controle de 
efluentes não domésticos (Precend) vai orientar todo o processo 

de pré-tratamento necessário antes de o esgoto ser lançado na 
rede.

a companhia também garantiu ao município o trabalho pela 
limpeza e ampliação da captação da rede coletora de esgoto 
na bacia ii do Jardim canadá. além disso, a capacidade de 
funcionamento da estação de tratamento de esgoto (ete) do 
Jardim canadá será expandida e terá tecnologia mais avançada, 
pois opera atualmente acima do limite. a expectativa é de que em 
oito meses a qualidade do serviço esteja em 70% das condições 
consideradas ideais.

Se antes a previsão era de que todo o esgoto do Vale do Sol fosse 
levado para ete do Jardim canadá, agora o projeto da copasa 
prevê a implantação de uma unidade de tratamento no próprio 
bairro. a expectativa é de que a obra seja concluída no próximo 
ano.

a região noroeste está situada acima da estação ecológica de 
Fechos, uma unidade de conservação localizada no município 
e que abastece alguns bairros de nova lima e 160 mil pessoas 
na região metropolitana de belo Horizonte. a captação de água 
não tratada representa um problema sério às cidades. impactos 
negativos também podem ser observados no turismo ecológico 
em São Sebastião das Águas claras (macacos) e adjacências.

com essas ações no Jardim canadá e vale do Sereno, Prefeitura 
e copasa reafirmam o compromisso com a sustentabilidade.

tratamento de eSgoto amPliado
Prefeitura e Copasa se unem em busca de soluções na região noroeste e em outros pontos da cidade

Rômulo perilli,
diretor de Operações Metropolitanas da Copasa

Vamos implantar com a Prefeitura 
um programa sobre o lançamento de 
esgoto não doméstico. ao mesmo tempo, 
iniciaremos neste primeiro semestre a 
ampliação da Estação de Tratamento de 
Esgoto existente no Jardim Canadá, para 
que possamos resolver de vez esse grave 
problema que afeta não só Nova Lima, mas 
a Região Metropolitana de Belo Horizonte

ampliação do tratamento de esgoto e do abastecimento de água é tratada como prioridade
pela Prefeitura e Copasa

Outro bairro que desperta a atenção e o empenho das 
autoridades é o balneário Água limpa, que tem 3.500 
famílias só em nova lima (sem contar as que vivem em 
itabirito). a situação tem sido discutida entre prefeituras, 
copasa, ministério Público e Governo do estado.

No entanto, as obras e os serviços da Copasa em Nova 
lima não param por aí. confira outras ações em curso 
pela articulação do Município com a Copasa:

• aumento e aprimoramento da estação de tratamento
  de esgoto (ete) do vale do Sereno
• obra de transportamento do esgoto da região do alta
  vila para a ete arrudas, em belo Horizonte
• ampliação da estação de tratamento de Água (eta)
  de Macacos
• ampliação do abastecimento de água em outros bairros
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VAlE Do Sol

Vale do Sol maiS açõeS

PoSição eStratégica



artiStaS do ateliê do Jambreiro exPõem
na galeria de arte municiPal

reabertura da galeria

Cultura

A Galeria de Arte Municipal da Casa de Cultura Professor Wilson 
chaves apresentará, de 17 de abril a 17 de maio, a exposição 
dos artistas do ateliê do Jambreiro. São obras que retratam 
uma grande diversidade de temas e técnicas que variam entre 
fotografias, desenhos, pinturas e trabalhos tridimensionais. 

alguns dos componentes desse grupo são ex-alunos da renomada 
artista plástica nova-limense Sara Ávila. desde o falecimento 
dela em 2013, eles têm mantido os trabalhos no ateliê.

após 12 anos, a Galeria de arte municipal reabriu suas portas 
para o grande público no dia 5 de dezembro. nesta nova 
fase, tem impulsionado os jovens artistas do município e vem 
ofertando ao público o contato com as grandes obras. o local 
está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h. a entrada é gratuita. 
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Esporte e Lazer

a bola já está rolando na comunidade escolar. os Jogos escolares 
tiveram início dia 22 de março e seguem até 15 de abril; os 
campeões representarão a cidade na fase microrregional que 
acontecerá em Santa bárbara, de 7 a 13 de maio. ao todo, estão 
envolvidos na fase municipal 550 estudantes-atletas de 13 
escolas da rede estadual e particular.

nessa etapa, participam os estudantes-atletas das modalidades 
coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e xadrez, em 
dois módulos, nos naipes masculino e feminino. os campeões de 
cada modalidade coletiva e os três primeiros colocados do xadrez 
de cada módulo e naipe (masculino e feminino) se classificam 
para a etapa regional.

A Administração Municipal leva aos bairros o Esporte na 
comunidade para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, com 
vistas a incentivar a prática esportiva. o projeto – que acontece 
de segunda a quinta-feira, nos turnos manhã, tarde e noite – 
contribui para a formação pessoal e social, bem como para que 
essa parcela da população possa ocupar-se do tempo ocioso com 

as atividades, que fazem bem para a saúde física e intelectual, e 
incentiva o convívio social. os interessados devem comparecer a 
um dos sete núcleos, nos horários das atividades, acompanhados 
pelos pais ou responsáveis ou na Secretaria de esporte e lazer 
(rua melo viana, 174, centro). 

Ginásio olaria – av. José bernardo de barros, nº 1327, cascalho
Quadra do cariocas – alameda cecília meireles, nº 48,
Quadra do cruzeiro – avenida esmeralda, nº 25
Quadra do bnH – rua brasil, Jardim das américas 
Quadra de Honório bicalho – rua natalício de Jesus, s/nº
Poliesportivo do cabeceiras – rua Princesa isabel, nº120,
vila São José
Poliesportivo do cristais – rua antônio andré de oliveira, nº 55

Escolas estaduais Augusto de Lima, 
George Chalmers, João Felipe da 
Rocha, Deniz Vale, Maria Josefina Sales 
Wardi e Josefina Wandeley azeredo; a 
escola de formação Gerencial (efG/
nl), centro educacional São tomás 
de Aquino, Instituto Educacional 
Santa rita de cássia, colégio Santo 
Agostinho, Instituto Santa Terezinha, 
Liceu Santa Maria Imaculada e Instituto 
cássio magnani.

Competição envolve participantes de escolas pública e particular

Na fase municipal, os jogos 
ocorrem na E. E. João Felipe 
da Rocha, no Colégio Santo 
agostinho e no Poliesportivo 
Municipal Sport Clube Olaria. 
Já na fase microrregional, as 
competições serão realizadas 
em Santa Bárbara, cidade sede 
da Superintendência Regional 
de Ensino Metropolitana a - 
Etapa microrregional.

Projeto visa ampliar o número de alunos de 280 para 400 nova-limenses atendidos neste semestre

Confira e participe dos núcleos 

Escolas participantes:

maiS de 500 eStudanteS-atletaS diSPutam
oS JogoS eScolareS

ParticiPe do eSPorte na comunidade 

além do futsal, atividades como basquetebol, handebol e voleibol são 
oferecidas em sete núcleos esportivos espalhados na cidade

Confira a tabela dos jogos e das chaves no
www.novalima.mg.gov.br

Mais informações (31) 3541-4328

laisla Sérgio, jogadora futsal,
aluna da E. E. João Felipe da Rocha

Os Jogos Escolares fazem a gente crescer na escola, pois 
temos de ter boas notas para participar. Em quadra, somos 
uma família, pois temos um único objetivo, que é jogar 
para vencer. Representar Nova Lima é engrandecedor.
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Juventude

a data de 29 de março marca o dia municipal da Juventude, 
e a Prefeitura tem realizado uma série de ações voltadas para 
a valorização e promoção dos jovens ao longo de todo o ano. 
Prova disso é o investimento realizado na formação técnica dos 
nova-limenses, que contam com os cursos do centro federal de 
educação tecnológica de minas Gerais (cefet), da fundação de 
educação para o trabalho de minas Gerais (utramig) e da escola 
de formação Gerencial (efG/Sebrae).

o Governo municipal também investe em programas como 
transporte escolar e Passe estudantil, cujos critérios adotados 
garantem que as pessoas que mais precisam sejam contempladas. 
Para quem busca a oportunidade de retomar os estudos, 
a educação de Jovens e adultos (eJa) oferece as condições 
necessárias com uma metodologia específica.

Ao longo de um ano e meio, a Administração Municipal 
também trabalhou para a implantação do programa esporte na 
Comunidade, desenvolvido em sete núcleos da cidade com aulas 
de basquete, futsal, handebol e voleibol; e do projeto Jovem 
Tribus, que reúne centenas de jovens a cada edição realizada 
nos bairros mensalmente.

na área cultural, a escola de bailados de nova lima tem 19 
anos de história e é referência na promoção da arte por meio da 
dança. cerca de 600 alunos fazem as aulas de balé, street jazz 
e street dance.

outra conquista foi o lançamento da identidade Jovem (id 
Jovem), que garante meia-entrada em eventos artístico-
culturais, esportivos, vagas gratuitas ou com desconto no sistema 
de transporte coletivo interestadual e outros benefícios. ela é 
voltada às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes 

a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e 
inscritos no cadastro Único do Governo federal, com informações 
atualizadas há pelo menos 24 meses.

Prefeitura investe em políticas públicas para os jovens nova-limenses

2.888 estudantes das escolas estaduais
          contemplados pelo Transporte Escolar
800 pessoas presentes nas três edições do
       Jovem Tribus
649 alunos com Passe Estudantil
600 alunos na Escola de Bailados de Nova Lima
600 alunos de cursos técnicos (Utramig, Cefet e
       EFG/Sebrae) com incentivos da Prefeitura
280 atletas no Esporte na Comunidade

o futuro Já começou

cultura, eSPorte e lazer

Em Nova Lima, jovens contam com ações em diversas áreas
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