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ACIDADE

GRANDES CONQUISTAS 
NO ESPORTE

Prefeitura garante pagamento 
de R$ 37,8 milhões em dívidas 
trabalhistas 

4 novos leitos de CTI e 7 
máquinas de hemodiálise 
para o Hospital

Participe do processo seletivo 
para curso preparatório para o 
Cefet-MG 
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Governo Municipal avança nas ações dedicadas ao 
esporte e lazer com a criação de projetos dentro das 
comunidades, o retorno de grandes campeonatos, 
o investimento na diversificação de modalidades 
e o incentivo aos atletas nova-limenses 
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Nova Lima 
avaNça No 

esporte e Lazer
Campeonatos, práticas esportivas 

diárias, aulas de vôlei, basquete e futsal nas 
comunidades. Essa é a realidade dos nova-
limenses que, após anos sem incentivo, 
voltam a participar de iniciativas de esporte 
e lazer em diversas localidades. 

Em pouco mais de um ano e seis meses de 
governo, conseguimos investir nas práticas 
esportivas e de lazer porque acreditamos 
que o bem-estar da população passa pelo 
incentivo e pela oportunidade de vivenciar o 
esporte de formas diversas e perto de casa. 

Exemplos disso são o Esporte na 
Comunidade, que atende mais de 280 crianças 
em núcleos espalhados pelos bairros; a 
realização do Campeonato Nova-limense de 
Futsal, com a participação de mais de 2.500 
atletas; o trabalho intenso com as equipes 
nova-limenses e a Rua de Lazer, que já levou 
atividades culturais e brincadeiras para mais 
de 11 mil participantes. 

Os motoristas com idade 
superior a 60 anos, que são 
moradores de Nova Lima, têm 
assegurado o direito à gratuidade 
de estacionamento nas vagas 
reservadas do Rotativo Nova 
Lima. Para isso, basta fazer o 
Requerimento de Credencial para 
Estacionamento Especial, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, na Divisão de Serviços de 
Trânsito e Transportes, localizada 
na Rua Antônio Jardim, 455, 
Centro, e apresentar a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) e o 
comprovante de residência.

O documento fica pronto em dez 
dias. É importante esclarecer que 
somente o condutor autorizado tem 
o direito de usufruir do benefício, 
que não se estende a amigos nem 
familiares. Cabe ressaltar ainda que 
o documento deve ser renovado a 
cada dois anos. 

TRÂnSIToEDITORIAL

Requerimento deve ser feito mediante apresentação de CNH 
e comprovante de residência

serviço garaNte gratuidade 
em vagas rotativas a maiores 

de 60 aNos 

Avançamos ainda no incentivo ao futebol 
amador que conta com mais de 1.300 
atletas e 45 equipes. E não paramos por 
aí. Com planejamento e responsabilidade, 
investiremos R$ 980 mil na manutenção de 
campos e quadras. 

Todas essas ações têm como foco principal 
ofertar aos moradores qualidade de vida, 
saúde e, ainda, promover o desenvolvimento 
de crianças e jovens por meio do esporte. Em 
nova Lima, a frase “esporte é vida” é levada 
a sério e vamos continuar investindo nessa 
área tão fundamental para os cidadãos. 

Vitor Penido, 
Prefeito 

aCReditamos que o 
bem-estaR da população 
passa pelo iNCeNtivo e 
opoRtuNidade de 
viveNCiaR o espoRte

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 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!

os condutores com deficiência física também têm o benefício assegurado. 
além da Cnh e do comprovante de domicílio, é indispensável a apresentação de 
laudo pericial do Detran para o requerimento da credencial. Para beneficiário 
passageiro, é necessário apresentar o laudo médico especializado. 

PESSOAS COM DEFICIêNCIA FíSICA

Durante o uso, que deve ter o tempo 
limitado ao previsto na vaga, a Credencial 
para Estacionamento Especial deve ficar 
exposta no painel do veículo 
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Em mais um esforço de sanear 
e organizar as contas públicas, a 
Administração Municipal conseguiu o 
parcelamento das dívidas acumuladas 
pelas administrações passadas, entre 
Requisições de Pequeno Valor (RPV) 
já implementadas e outras recentes 
execuções. A decisão foi tomada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho de 
Minas Gerais (TRT-MG), que atendeu 
ao requerimento da Prefeitura para 
a instauração do Procedimento 
de Reunião de Execuções (PRE). O 
acordo, cujo montante gira em torno 
de R$ 37,8 milhões, é composto, em 
sua maior parte, por ações judiciais 
trabalhistas com trânsito em julgado 
– ou seja, para as quais não cabem 
mais recursos – e começará a ser 
cumprido já neste mês de julho, 
dividido, de maneira escalonada, em 
até 36 meses. 

O PRE é compatível com as 
condições atuais de pagamento do 
município e não causará prejuízo à 
prestação de serviços essenciais para 
a população nova-limense. O acerto 
ocorrerá mediante desconto mensal 
junto ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Sem o parcelamento, havia o 

jul/2018  dez/2018  R$ 400 mil   R$ 2,4 milhões

jan/ 2019  jun/2019  R$ 600 mil   R$ 3,6 milhões

jul/2019  dez/2019  R$ 1 milhão   R$ 6 milhões

jan/2020  jun/2020  R$ 1,2 milhão  R$ 7,2 milhões

jul/2020  dez/2020  R$ 1,4 milhão  R$ 8,4 milhões

jan/2021  jun/2021  R$ 1,7 milhão  R$ 10,2 milhões

          R$ 37,8 milhões

GoVeRno

prefeitura adere ao procedimento de Reunião de execuções e garante o cumprimento das decisões judiciais

r$ 37,8 miLhões em dívidas 
trabaLhistas serão pagos

risco iminente de bloqueio das contas 
públicas para quitar as ações. dessa 
forma, os servidores poderiam ficar 
sem receber vencimentos, férias e 13º 
salário, tal qual vem acontecendo em 
alguns entes públicos.

dívidaS SuPeram 
r$ 50 miLhõeS

além dos r$ 37,8 milhões, as 
administrações passadas também 
deixaram outros r$ 13 milhões de 
precatórios, superando a marca de 
r$ 50 milhões em dívidas. além 
disso, diante do quadro de 69% 
das receitas comprometidas com o 

gasto com pessoal, foi necessária 
a Reforma Administrativa, com 
a alteração do regime jurídico 
laboral de celetista para estatutário. 

critérioS de Pagamento

A proposta da Administração 
municipal é de que 50% da receita 
disponível no PRE seja destinada aos 
credores cujas ações se estendem 
há mais tempo e os outros 50%, 
àqueles que oferecerem os maiores 
percentuais de desconto. os critérios 
serão discutidos e homologados em 
audiências.

Saiba mais

em 20 meses de governo, a 
Administração Municipal já 
quitou outros 
r$ 15 milhões em dívidas 
herdadas que estão fora do 
total de r$ 50 milhões. 

A estimativa é de que a 
Prefeitura tenha de pagar 
mais de r$ 30 milhões 
somente entre ações ainda 
em discussão na justiça.

início   término  PreStação         totaL

FORMA DE PAGAMENtO
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Oficina da Emater-MG realizada 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
Cruzeiro com a comunidade

 A instituição Capaz e usuários 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social das regiões 
nordeste e centro fizeram uma 
visita à Lagoa dos Ingleses para 
conhecerem um dos cartões 
postais da cidade

O Circo de Todo Mundo fez 
um passeio com as crianças 
e os adolescentes atendidos 
pelos Cras Nordeste, Centro e  
Cruzeiro no “Circo Babilônia”, 
como intercâmbio das 
atividades culturais realizadas 
com os usuários da assistência 
social

Os usuários do Cras Nordeste 
participaram de uma palestra 
com representantes da Cemig 
sobre economia de energia 

inscrições para o pró-técnico vão até o dia 2 de agosto pela internet

aCoNteCeu

A partir dessa edição, 
o A Cidade mostrará as ações 
efetivadas pelas unidades de 

assistência social que realizam 
oficinas, palestras, cursos e atividades 

culturais com as comunidades. 
Confira as ações deste mês!

EDUCAÇÃO

CIDADE

deSenVoLVIMenTo 
SoCIaL

proCesso seLetivo para Curso 
preparatório para o CeFet-mg

admiNistração muNiCipaL e iNstituições 
FiLaNtrópiCas atuam Lado a Lado para o 

deseNvoLvimeNto de Nova Lima

Os nova-limenses têm agora 
a oportunidade de se prepararem, 
gratuitamente, para os concorridos 
cursos do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). 
Isso porque a Prefeitura, em parceria 
com a instituição, vai oferecer 80 vagas 
para o Pró-técnico – preparatório para 
o processo seletivo do Cefet.

As vagas são direcionadas a 
estudantes que estejam no 1o ou 2o 
ano do ensino médio. Os interessados 
têm até as 23h59 do dia 2 de agosto 
para se inscreverem pelo site www.
novalima.mg.gov.br. A seleção será 
feita em fase única, no dia 5 de agosto, 
das 8h às 11h, por meio de prova de 
múltiplas escolhas de matemática e 

língua portuguesa.
O curso – com data de início 

prevista para 14 de agosto – tem 
duração de quatro meses. As aulas 
serão ministradas no período da tarde, 
de segunda a quinta-feira.

O edital completo com os critérios 
para a seleção deve ser acessado pelo 
da Prefeitura.

Para o desenvolvimento de uma comunidade é importante a atuação de instituições sérias e 
competentes. É o caso das lojas maçônicas José Garibaldi e Portal do Paraíso, entidades filantrópicas 
que reafirmaram com a Administração Municipal o comprometimento com o bem comum para atuar 
na defesa das mudanças sociais no município e  se colocaram à disposição para continuar contribuindo 
na efetivação das ações do poder público para o desenvolvimento de Nova Lima.

em 2019, nova lima terá uma unidade para curso presencial do cefet-mGFique 
Ligado!

Loja Maçônica Portal do Paraíso Loja Maçônica josé Garibaldi
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R$ 16,25 milhões 
repassados para a 
FhnSL em 2018 até o 
final do ano

7 novas máquinas 
de diálise alemãs 
de última geração, 
totalizando 30 
equipamentos

4 novos leitos de 
CTI, totalizando 10 
unidades 

Média de 120 
pacientes atendidos 
por mês com os novos 
leitos na hemodiálise

Uma ótima notícia para a população 
de Nova Lima: desde a última quarta-feira 
(25/07), o Hospital Nossa Senhora de Lourdes 
passou a contar com mais cinco máquinas para 
o atendimento de pacientes de hemodiálise 
(foram adquiridas sete, e duas que estavam 
em más condições, foram substituídas). Essa é 
uma grande conquista tendo em vista que, com 
os novos equipamentos, a população que antes 
fazia o tratamento em Belo Horizonte, agora 
poderá ser 100% atendida na cidade.

As quatro novas vagas de CTI são 
fundamentais para o atendimento dos pacientes 

em estado grave que necessitam de ter todos os 
seus sinais vitais monitorados continuamente. 
Em Nova Lima, a taxa de ocupação desses 
leitos é de 100%, por isso é tão importante essa 
ampliação.

A viabilização desses equipamentos 
somente foi possível com o esforço da 
Administração Municipal para ampliar os 
investimentos no hospital. Exemplo disso é que 
em 2018 a Prefeitura vai repassar um total de 
R$ 16,25 milhões no ano, o que corresponde 
a um aumento de 40% a mais do que foi 
repassado em 2017.

Saúde

aumento de 40% no repasse para a Fundação Hospitalar Nossa senhora de lourdes traz resultados; parceria vai 
acabar com a demanda reprimida por hemodiálise no município e praticamente dobrar o número de leitos do Cti

sete Novas máquiNas de hemodiáLise 
e quatro Leitos de Cti para o hospitaL 

“a aquisição foi de fundamental 
importância, uma vez que tínhamos 
uma demanda reprimida de pacientes 
que necessitavam ir a Belo horizonte 
fazer a diálise. os equipamentos 
representam para essas pessoas mais 
qualidade de vida”

Dra. Louise Capuzzo, 
diretora técnica e de hemodiálise da 
Fundação hospitalar nossa Senhora 
de. Lourdes

Estamos gratos por todo apoio que 
estamos recebendo dessa gestão. 
A Prefeitura tem atendido todos 
os nossos pedidos e o aumento 
da subvenção para o hospital nos 
possibilitou voltar a oferecer um 
atendimento de qualidade aos que 
mais precisam”

André Luis Gouvêa, 
presidente da Fundação Hospitalar 
nossa Senhora de. Lourdes

Faço hemodiálise há 17 
anos e sei o quanto é 
difícil ter de ir a outra 
cidade buscar esse serviço. 
Por isso, esses novos 
equipamentos são tão 
importantes e vão ajudar 
muita gente”

Raimundo Nonato 
Barbosa, 
morador do Bairro Cristais

É uma emoção grande fazer a entrega 
desses equipamentos que vão fazer 
a diferença na vida de tantos nova-
limenses. Mesmo com todos os 
desafios que encontramos, tínhamos 
certeza de que iríamos conseguir 
colocar a cidade nos eixos e a saúde 
é um dos pilares mais importantes 
dessa mudança”

Vitor Penido, 
prefeito de nova Lima
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Como evitar incêndios florestais:

- não faça queimadas para limpar terrenos;
- não queime lixo nas proximidades de vegetação seca;
- não jogue tocos de cigarro às margens de rodovias;
- Fazer aceiros (tirar a vegetação nos dois lados da cerca, de modo que as 
faixas tenham dois e quatro metros de largura ou 2,5 vezes a altura da 
vegetação)
- Cuidado ao acender foguetes ou materiais que possam causar incêndios;

 

Ao identificar focos de incêndios, ligue para:  
53 – Defesa Civil ou 193 – Corpo de Bombeiros

O inverno no hemisfério sul, 
que vai de 21 de junho a 22 de 
setembro, é a estação mais seca do 
ano na Região Sudeste do Brasil, já 
que o período registra o mais baixo 
índice pluviométrico, ou seja, a menor 
incidência de chuvas. Atenta a isso 
e aos inúmeros focos de incêndio 
ocorridos em 2017, a Prefeitura tem 
realizado ações para minimizar os 
impactos causados pelas queimadas.

O município está inserido numa 
rede de parceiros, de gestão feita 
pela Área de Proteção Ambiental ao 
Sul da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (APA Sul RMBH), que atua na 
redução do tempo de resposta a esses 
eventos. O trabalho se dá por meio 
da atuação direta na prevenção e no 
combate, como brigadas de incêndios, 
Polícia Ambiental, Defesa Civil, Corpo 
de Bombeiros, dentre outros.

O Governo Municipal também 
articula, junto ao Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), treinamento para 
equipe de manutenção do Parque 
Natural Municipal Rego dos Carrapatos 
com o objetivo de capacitar os 
servidores para atuarem com técnicas 

Uma iniciativa da Prefeitura, implantada 
neste ano para contribuir com a preservação 
ambiental, já apresenta resultados 
expressivos. Os Ecopontos, que coletam óleo 
de fritura usado, já recolheram 1.159,97 litros 
do material. O valor equivale a mais de uma 
tonelada, comprovando a importância do 
trabalho, uma vez que cada gota de óleo pode 
contaminar até 20 litros de água limpa.

Implantado em março, nas comemorações 
do Dia Mundial da Água (22/03), e ampliado 
nas festividades do Dia Mundial do Meio 
Ambiente (05/06), o programa tem por 
objetivo a destinação correta de resíduos de 
óleo vegetal em 15 pontos fixos, que visa 
melhorar as condições dos recursos hídricos 
e de saúde pública, além de evitar prejuízos 
ambientais.

Para colaborar é simples! Após usar, 
espere esfriar, despeje numa garrafa plástica 
e deposite no Ecoponto mais próximo de 
sua casa. A partir dessa reciclagem serão 
fabricados diversos produtos, entre eles o 
biodiesel. 

município tem se preparado para enfrentar o período mais seco do ano; 
população deve fazer sua parte, tomando alguns cuidados

mobilização social e atividades de educação ambiental contribuem para o envolvimento da população

MeIo aMBIenTe

Nova Lima em aLerta CoNtra queimadas

eCopoNtos já reCoLheram mais de 
1.100 Litros de óLeo de Fritura usado

e equipamentos adequados ao 
combate dentro da unidade de 
conservação.

trabalho integrado

A atuação da Prefeitura 
com a Defesa Civil Municipal e 
os bombeiros civis locais, que 
dispõem de uma estrutura para 
combate, incluindo um caminhão 
equipado com todos os acessórios 
necessários, se dará de maneira 
mais integrada nos eventuais 
casos.

Somente o óleo vegetal pode ser reciclado

• E.M. Benvinda Pinto Rocha: 
Rua Govan, 100, Jardim Canadá

• E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves: 
Rua Jardim, 10, Honório Bicalho

• 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, 9B, oswaldo Barbosa Pena

• E.M. Rubem Costa Lima: Rua D. Maria da Glória, 580, 
São Sebastião das Águas Claras

• E.M. Vicente Estêvão dos Santos: 
Rua josé de oliveira, 1.320, Bela Fama

• 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 

• Parque Rego dos Carrapatos: 
Rua joaquim eloy de azevedo, 300, olaria

• Igreja Santo Antônio: Rua Santo antônio, 181, Retiro

• Igreja Santa Terezinha: 
Rua Santa Terezinha, 16, Boa Vista

• Sede dos Escoteiros: 
Rua antônio andré de oliveira, 45, Cristais

ecopontos:
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oBRaS

A Prefeitura realiza, 
diariamente, além da coleta de 
lixo e varrição, os serviços de 
campina e pintura de meios-
fios nos bairros com equipes 
em todas as regiões.  Para 
que a cidade se mantenha 
limpa, entretanto, é importante 
a colaboração de todos, não 

jogando lixo nas vias públicas, 
que podem causar entupimento 
em bocas de lobo e provocar 
alagamentos, principalmente, 
em época de chuva. 

Para o mês de agosto está 
previsto o serviço de limpeza 
urbana nos bairros Nossa 
Senhora de Fátima, Bela Fama, 

Alto do Gaia, Paulo Gaetani, 
Cruzeiro, Vila Marise, Barra do 
Céu, Monte Castelo, Rosário, 
Olaria, Vale da Esperança, 
Oswaldo Barbosa Pena I e II, 
Chácara Bom Retiro e avenidas 
Geraldo Dias Borges, Presidente 
Kennedy e José Bernardo de 
Barros.

Todas as 43 praças oficiais da 
cidade passam por manutenção. 
Duas equipes da Prefeitura fazem 
a limpeza desses espaços públicos. 
A cada semana, as equipes estão 
em regiões diferentes para fazer 
os serviços de varrição, poda e 
irrigação. Já a Praça Bernardino 
de Lima, no Centro, tem uma 
equipe fixa que faz a manutenção 
de segunda a sexta-feira. 

serviços de capina, varrição e pintura de meios-fios são feitos em vias e espaços públicos, 
contudo, a manutenção da limpeza precisa da colaboração dos moradores

CoLabore para maNter a Cidade Limpa

Colabore para manter a cidade 
limpa. não jogue lixo ou entulho 
nas ruas ou nos bueiros. Ao 
perceber o descarte irregular de 
lixo em vias públicas, denuncie: 
(31) 3541-4390 

praças 
púbLiCas 

bem Cuidadas
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editaL de notiFicação da autuação da inFração de trÂnSito

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

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 22a Sessão Ordinária, 
realizada em 29/05/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se 
público, para conhecimento dos interessados, que esta 1a Junta Administrativa 
de recursos de infrações - nova lima, quando da sua 23a Sessão Ordinária, 
realizada em 05/06/2018, 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 24a Sessão Ordinária, 
realizada em 12/06/2018, 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 25a Sessão Ordinária, 
realizada em 19/06/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

CHR-2984 554-12    07/05/2018   09:51        8337231   
EPP-9869    554-14  04/05/2018   10:29        8282338
FMO-5723    555-00    02/05/2018   10:40         8327038  
GNW-2705    554-12    09/04/2018   15:54        8308602   
GUW-2209    554-11    02/05/2018   08:30        8281396   
GWM-4750    556-80    25/04/2018   14:37        8977238   
GZT-7690    554-11    14/04/2018   10:22        8962687   
HCM-7945   554-14    28/03/2018   12:02        8284771   
HCQ-9630    554-11    24/04/2018   16:00        8977034   
HCW-2141    573-80    05/05/2018   10:22        8347073   
HEI-1663    554-12    18/05/2018   09:30        8375597   
HEW-1592    555-00    20/03/2018   11:38        8216088   
HEY-5996    550-90    07/05/2018   16:12         8310496  
HFM-7146    545-26    28/04/2018   08:27        8273145   
HGE-5927    556-80    04/05/2018   09:28        8336296   
HGG-1866    550-90    04/05/2018   08:10        8280114   
HGH-1252    554-11    04/05/2018   11:20        8297624   
HHW-0951    545-26    25/04/2018   15:30         8343374   
HIA-6720    554-12    10/04/2018   15:56        8943836   
HIC-6291    554-14    02/05/2018   09:20        8346222   
HKQ-1927    554-12    03/04/2018   16:10        8273417   
HKR-9192    554-14    03/05/2018   11:14        8297034   
HLG-3367    555-00    19/04/2018   13:47        8325916   
HLH-5640    550-90    04/05/2018   08:10        8987137   
HLQ-0171    550-90    07/05/2018   08:00        8352453   
HLV-3799    555-00    02/05/2018   10:47        8281422   
HLX-1932    554-11    05/05/2018   16:32        8330818   
HMG-9413    573-80    07/04/2018   09:00        8297910   
HMV-9134    545-21    26/04/2018   08:36        8298513   
HNI-0294    599-10    29/04/2018   12:38        8300631   
HNN-7970    556-80    04/05/2018   09:25        8983239   
HNU-0772    554-12    26/03/2018   10:12        8235191   
HOF-0430    554-12    11/04/2018   09:57        8944024   
KDP-1177    556-80    09/04/2018   15:14        8299645   
NYE-0218   554-12    04/05/2018   10:40        8293279   
ODM-4903   554-14    16/04/2018   10:50        8309073   
OHJ-5878    554-11    14/04/2018   15:00        8272800   
OLO-5081    554-12    03/05/2018   14:58        8346289   
OLO-5081    554-12    07/05/2018   12:55        8380848   
OPI-8229    554-12    24/05/2018   08:40        8331436   
OPZ-2032    554-12    26/04/2018   10:41        8292136   
OQF-6131    554-12    14/05/2018   10:00        8391386   
OWM-2534    545-21    19/03/2018   11:00        8222046   
OWZ-3108    604-12    14/04/2018   21:20        8222046   
OXH-0368    554-12    03/05/2018   13:20        8292724  
PUL-2107    556-80    04/05/2018   09:50        8336295   
PWA-2401    554-14    07/05/2018   09:53        8380221   

Placa             infração                  data              hora      Processamento

notificação da autuação de infração à Legislação de trânsito                              
Período de devolução: 22/05/2018  a  12/06/2018                                                                                                                                    

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso                  Placa 

recurso               Placa 

recurso                Placa 

4895001201800024     HLM5729 
4895001201800025     HLM5729

4895001201800037     HFT5770 
4895001201800043     HID3329 

4895001201800034     HHO3783 
4895001201800038     HNE5832 

4895001201800040     PVK3895 

4895001201800033     OWY2940 

indeFerimento

indeFerimento

indeFerimento

deFerimento

indeFerimento
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CSR-7717    545-26    19/04/2018   10:55        8325918   
EPQ-2586    538-00    20/04/2018   22:14        8266300   
ERE-9558    554-14    10/05/2018   11:11        8327912   
EYM-0296    548-70    21/05/2018   15:20        8344021   
GNN-9873    653-00    02/06/2018   23:00        8397709   
GSG-6358    545-21    24/04/2018   09:25        8289756   
GYN-5179    554-14    22/05/2018   11:40        8331143   
GZX-9117    555-00    03/06/2018   19:44        8410068   
GZY-8682    596-70    02/06/2018   19:45        8367747   
HAD-1219    545-26    19/05/2018   09:17        8343168   
HBH-9660    555-00    07/05/2018   10:36        9020621   
HBL-5514    554-14    18/04/2018   08:42        8293878   
HDF-7465    556-80    11/05/2018   15:58        8389660   
HFE-6932    554-12    15/05/2018   10:46         8342048   
HFG-1266    545-21    05/06/2018  16:30        8352733   
HFX-2430    554-11    16/05/2018   17:00        9049924   
HKZ-8285    554-11    21/04/2018   09:30        8338075   
HMW-2451    556-80    04/05/2018  09:05        8346937   
HNE-8407    545-21    16/05/2018   08:45        8396864   
HNX-6030    554-12    03/05/2018   13:10        8982464   
MSY-2170    555-00    23/04/2018   15:26        8966127   
OOL-0012    545-21    29/04/2018   09:03        8294194   
OQK-9747    599-10    18/04/2018   15:25        8317848   
OWN-2665    554-12    16/05/2018   17:20        8396938   
OXK-8943    554-12    08/05/2018   10:38        8361507   
PUJ-1860    555-00    07/05/2018   10:38        9020623   
PWE-7276    545-26    22/05/2018   16:54        8325092   
PWG-9486    548-70    21/05/2018   16:00        8344020   
PWV-0579    554-11    05/05/2018   16:26        8315943   
PWW-4481    599-10    26/05/2018   17:32        8414611   
PWZ-5374    541-00    03/06/2018   19:52        8379624   
PXR-8791    554-12    08/05/2018   13:13        8380916   
QNO-1010    554-12    08/05/2018   11:30        9020681  

Placa             infração                  data              hora      Processamento

RONALDO CARDOSO ALVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
autoridade de Trânsito do Município de nova Lima/MG

editaL de notiFicação da PenaLidade de muLta                                                   
 
O Secretário Municipal de Segurança, trânsito e transportes Públicos do 
Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de trânsito, com fulcro 
nos artigos 281 e 282, do código de trânsito brasileiro, na deliberação nº 
66/04, do conselho estadual de trânsito - cetran-mG, e resolução nº 
619/16, do conselho nacional de trânsito - contran, considerando que a 
empresa brasileira de correios e telégrafos - ect, devolveu as notificações de 
Penalidade de multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo 
relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo 

notificação da autuação de infração à Legislação de trânsito                              
Período de devolução: 13/06/2018  a  26/06/2018                                                                                                                                      

Placa               infração                 data              hora      Processamento

notificação da autuação de infração à Legislação de trânsito                              
Período de devolução: 22/05/2018  a  12/06/2018                                                                                                                                    

ARR-0866    555-00    14/03/2018   130,16        8178182   
AYJ-1399    550-90    24/01/2018   130,16        8097198   
EUT-4888    554-12    28/03/2018   195,23        8216769   
GRD-1645    556-80    24/12/2017   195,23        8099993   
GWL-4663    554-12    26/02/2018   195,23        8203610   
GYS-1702    554-12    07/02/2018   195,23        8143402   
GZD-8742    556-80    29/01/2018   195,23        8120626   
GZH-1715    556-80    08/02/2018   195,23        8192140   
HAZ-2866    554-12    19/02/2018   195,23        8146918   
HBS-3092    556-80    29/01/2018   195,23        8124439  
HBY-4246    556-80    29/01/2018   195,23        8098166   
HDK-4623    554-12    20/02/2018   195,23        8198386   
HFI-6824    573-80    11/01/2018   293,47        8095460   
HHL-4740    555-00    16/03/2018   130,16        8889737   
HHO-1501    545-26    29/01/2018   195,23        8169213  
HHQ-9869    556-80    12/12/2017   195,23        8008672   
HIU-5898    556-80    06/03/2018   195,23        8183645  
HJE-1912    556-80    05/01/2018   195,23        8069825   
HJR-1803    554-11    16/03/2018   195,23        8235029   
HKD-3685   545-26    29/01/2018   195,23        8168157   
HLO-9082    545-22    14/03/2018   195,23        8211616   
HMI-9370    554-12    28/12/2017   195,23        8709357   
HMU-3165    709-91    30/12/2017   195,23        8109444  
HNZ-8178    556-80    11/12/2017   195,23        8019620   
HOH-1600    555-00    06/03/2018   130,16        8863897  
HOJ-9022    653-00    18/03/2018   195,23        8216003   
HOJ-9022    653-00    25/03/2018   195,23        8225354   
HPC-1260    554-11    16/03/2018   195,23        8880688   
HQA-2524    653-00    18/02/2018   195,23        8154880   
JCM-8822    556-80    24/01/2018   195,23        8117326   
JET-7586    554-12    20/02/2018   195,23        8146954   
JPE-1250    556-80    12/12/2017   195,23        8682723   
JVK-9038    555-00    20/03/2018   130,16        8210532   
KGM-9990    555-00    17/03/2018   130,16        8892727  
LQV-3668    554-12    16/02/2018   195,23        8142433   
NSQ-6666    550-90    29/01/2018   130,16        8098189   
NXX-4329    554-12    01/02/2018   195,23        8119419   
NXX-8270    550-90    01/02/2018   130,16        8803745   
NYC-2200    555-00    20/03/2018   130,16        8885799   
OMA-8800   545-21    11/03/2018   195,23        8871260   
OOX-8876    556-80    29/01/2018   195,23        8098225   
OQK-2806    545-22    13/02/2018   195,23        8129679   
OQO-1646    555-00    26/03/2018   130,16        8200300   
OWK-5403    550-90    19/02/2018   130,16        8184557   
OXJ-1764    554-12    12/03/2018   195,23        8214630   
PUF-5645    554-12    28/03/2018   195,23        8271821   
PUK-2011    554-11    16/03/2018   195,23        8254476   
PVW-7992    554-12    07/02/2018   195,23        8143401   
PVX-9784    550-90    02/03/2018   130,16         8194342   
PWJ-0734    554-12    01/02/2018   195,23        8143983   
PWK-9811    555-00    11/12/2017   130,16        8073910   
PWL-4161    550-90    01/02/2018   130,16        8185436   
PWN-8079    554-12    06/02/2018   195,23        8124311   
PYK-6657    705-61    27/03/2018   293,47        8247690   
PYZ-8252    555-00    28/02/2018   130,16        8176523   
PZU-6819    554-11    02/03/2018   195,23        8170608  

Placa             infração                  data              hora      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 22/05/2018  a  12/06/2018                                                                                                                                   

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:PWE-8955    552-50    04/05/2018   18:16        8381486   

PWK-9952    554-11    05/04/2018   19:25        8239330   
PXD-1042    556-80    26/04/2018  10:35        8292124   
PYD-1077    554-12    10/05/2018   10:11        8370330   
PZK-1507    545-21    28/04/2018   13:50        8332704   
QNW-6950    545-21    29/04/2018   08:47        8979520   
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RONALDO CARDOSO ALVES
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
autoridade de Trânsito do Município de nova Lima/MG

Placa             infração                  data              hora      Processamento Placa            infração                 data              hora      Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 13/06/2018  a  26/06/2018                                                                                                     

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 13/06/2018  a  26/06/2018                                                                                                     

DCC-4684    555-00    21/12/2017   130,16        8054486   
DNS-8136    762-51    19/01/2018   293,47        8058970   
FHN-9691    554-11    16/03/2018   195,23        8254391   
GKJ-2809    545-21    08/03/2018   195,23        8190936   
GKJ-2809    552-50    08/03/2018   130,16        8190937   
GKJ-2809    573-80    08/03/2018   293,47        8190946   
GKJ-2809    545-21    08/04/2018   195,23        8225337   
GXW-8577    736-62    05/04/2018   130,16        8276319   
HBA-8408    554-12    21/03/2018   195,23        8213649   
HDQ-0182    554-12    06/03/2018   195,23        8194009   
HEI-1943    554-12    23/02/2018   195,23        8202939   
HGP-6680    557-60    23/01/2018   130,16        8748439   
HGY-6975    554-12    04/04/2018   195,23        8284999   
HGZ-9886    545-26    28/03/2018   195,23        8204070   
HHF-8938    555-00    17/03/2018   130,16        8210444   
HHX-9163    554-12    12/12/2017   195,23        8039426   
HKK-7010    554-12    06/03/2018   195,23        8868197   
HLE-2279    762-52    17/12/2017   293,47        7993720   
HMC-2540    554-12    01/03/2018   195,23        8857135   
HMZ-2136    762-51    31/03/2018   293,47        8204163   
HNX-5882    599-10    08/03/2018   293,47        8208533   
HOK-0418    556-80    01/03/2018   195,23        8182275   
NLB-4029    561-44    07/03/2018   195,23        8172339   
NXY-1644    554-12    08/03/2018   195,23        8201966   
NYC-2200   555-00    03/04/2018   130,16        8914476   
OLO-5081    554-12    27/03/2018   195,23        8271466   
OMB-5899    555-00    23/03/2018   130,16        8192377   
OOX-1473    552-50    28/02/2018   130,16        8206155   
OPE-8569    554-12    06/03/2018   195,23        8176139   
OQJ-5790    555-00    27/02/2018   130,16        8848918   

OWU-8702    562-22    24/03/2018    88,38         8210132   
OWX-6725    555-00    12/03/2018   130,16        8246227   
OXH-2777    554-12    04/04/2018   195,23        8273489   
PUC-1604    556-80    05/04/2018   195,23        8247914   
PUD-0112    554-11    15/03/2018   195,23        8200096   
PUD-0112    545-22    06/03/2018   195,23        8193772   
PUJ-1860    604-12    26/03/2018   195,23        8903655   
PUL-0222    573-80    14/03/2018   293,47        8211611   
PUU-8779    554-12    23/02/2018   195,23        8153270   
PVK-9146    605-02    25/03/2018   293,47        8203913   
PVL-4602    587-80    17/03/2018   130,16        8219452   
PVS-6118    550-90    18/12/2017   130,16        8034000   
PWK-0469    545-21    03/04/2018   195,23        8222406   
PWO-3597    550-90    25/03/2018   130,16        8247648   
PXH-7810    550-90    29/03/2018   130,16        8903977   
PYD-1077    554-11    01/03/2018   195,23        8225350   
PYN-1904    604-12    01/03/2018   195,23        8194247   
PYV-0971    554-12    20/03/2018   195,23        8268474   
PZF-3882    581-96    11/03/2018   880,41        8196682   
PZF-3882    705-61    11/03/2018   293,47        8196679   
PZM-6731    554-12    21/03/2018   195,23        8268480   
PZP-4600    554-12    04/04/2018   195,23         8914607   
QMT-2595    554-14    15/03/2018   195,23        8262951   
QNG-7534    554-12    21/03/2018   195,23        8225065   
QNR-6191    550-90    28/03/2018   130,16        8275074   
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ESPECIAL 
ESPORTE E LAZER
• esporte na Comunidade atende centenas de crianças e jovens 
  em diversas modalidades

• Campeonato nova-limense de Futsal reúne 2.500 atletas

• R$ 980 mil serão investidos na manutenção de campos e quadras

• Futebol amador conta com mais de 1.300 atletas de 45 equipes

• Rua do Lazer já recebeu 11 mil participantes

• Giro esportivo promove intercâmbio com atletas de outras cidades
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O Governo Municipal trabalha 
para aumentar os incentivos ao 
esporte em Nova Lima. Já está 
em fase de regulamentação a lei 
municipal de incentivo ao esporte 
que permitirá às pessoas físicas 
e jurídicas destinarem parte de 
impostos, como IPTU e ISS, para ser 
repassada diretamente a entidades, 
clubes e atletas que tenham 
projetos aprovados no Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer. A 
medida beneficiará diretamente as 
categorias de base do município nas 
mais diversas modalidades.

Outra proposta é conceder 
incentivos, também por meio da 
isenção de parte das cobranças, a 
clubes e instituições que cederem 
quadras, ginásios e outras 
estruturas para a realização de 
programas e projetos da Prefeitura.

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

iNCeNtivos ao esporte e Lazer

goverNo retoma a reaLização 
de importaNtes eveNtos

Depois de um 2017 de austeridade 
financeira, que exigiu cortes no orçamento 
público municipal e inviabilizou a 
realização de eventos tradicionais 
na cidade, dentre eles o carnaval, a 
Prefeitura retomou, em 2018, importantes 
comemorações. Em fevereiro, a cidade 
comemorou 317 anos de história e 127 
de emancipação político-administrativa 
com muita música para diferentes gostos 
e idades, Rua do Lazer para as crianças, 
além de exposição cultural e apresentação 
teatral.

Realizado durante dez dias, também foi 
comemorado o Carnaval da Gente, com os 
tradicionais blocos de rua e shows por toda 
a cidade. Em março, a Prefeitura preparou 
uma ampla programação para celebrar o 
Dia Internacional da Mulher, com oficinas, 
rodas de conversas, eventos culturais e 
outras atividades, reiterando a importância 
da igualdade de direitos na sociedade.

Carnaval, aniversário de Nova lima e dia internacional da mulher foram comemorados com ampla programação

A Prefeitura também apoia diversos projetos e torneios promovidos no município como forma de incentivar a prática 
esportiva - torneio da amizade, copa retiro, nova lima open de Jiu Jitsu, copa novos talentos de futsal, campeonato 
da liga da união das associações da Água limpa -, além de fornecer materiais esportivos para diversas equipes que 
praticam esportes nas quadras do município.

Em clima familiar, Carnaval da 
Gente resgatou a essência da 
folia na cidade

Fo
to

:  
Fa

br
íc

io
 A

ra
új

o

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



13
28 de juLHo de 2018 • ano 3 • nº 37

Palco histórico de duelos 
memoráveis, o Estádio Municipal 
Castor Cifuentes voltou a receber 
grandes jogos após quatro anos. 
O retorno foi possível a partir das 
adequações, exigidas pela Federação 
Mineira de Futebol (FMF) e pela 
emissora detentora dos direitos 
de transmissão do Campeonato 
Mineiro, que foram executadas pela 
Prefeitura e pelo Villa Nova.

O ganho técnico e a euforia 
na cidade são notórios: no mês 
de janeiro, em partida válida pela 
competição, Villa e Atlético se 
enfrentaram no estádio. Depois 
de quase 11 anos sem vencer o 
Galo, o Leão pôde, enfim, celebrar 
novamente uma vitória no clássico, 
garantindo a festa da torcida 
alvirrubra em Nova Lima.

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

r$ 980 miL serão iNvestidos Na 
maNuteNção de Campos e quadras

estádio muNiCipaL voLta a reCeber 
graNdes jogos

Após fazer o diagnóstico sobre a 
situação atual de campos, quadras e 
ginásios poliesportivos da cidade, visitando 
os locais e ouvindo cada comunidade, a 
Prefeitura investirá aproximadamente 
R$ 980 mil na manutenção desses 
espaços. Somente o Ginásio Municipal 
receberá cerca de R$ 150 mil em obras que 
contarão com substituição da iluminação 
por LED, troca das tábuas danificadas, 
pintura, reforma dos banheiros e do 
telhado, dentre outros serviços.

Identificadas as necessidades, o 
objetivo é garantir que os programas e 
projetos esportivos, as atividades de lazer 
e competições locais sejam realizados 
nas melhores condições possíveis para 
os atletas e a comunidade. Cada espaço 
receberá algum tipo de intervenção de 
acordo com o cronograma e as prioridades.

É importante ressaltar que a 
conservação de campos, quadras e 
ginásios também depende da utilização 
responsável por parte da população.

prefeitura trabalha para revitalizar e preservar espaços voltados para as práticas esportivas

alçapão do bonfim passou por readequações em dezembro de 2017 e janeiro de 2018

gináSioS: Cristais, Cabeceiras, 
Cariocas, José de Almeida, Olaria 
e Centro 

quadraS: Areião do Matadouro, 
Bela Fama, Boa Vista, Cruzeiro, 
Galo, Honório Bicalho, Jardim 
das Américas, Matadouro, Mina 
D’água, Santa Rita e Vila Madeira

Villa e Botafogo se enfrentaram em 
Nova Lima pela Taça BH sub-17 

Com a readequação do estádio, Nova Lima voltou a ser sede de uma das principais competições do futebol de base do 
país: a taça bH sub-17. no total, foram disputadas seis partidas do grupo H – que reúne villa nova, internacional, Grêmio 
novohorizontino e botafogo. a taça bH sub-17 é organizada pela fmf e transmitida para todo o país em canal fechado.

cidade Sedia 
a taça Bh 

SuB-17

camPoS: aliados, nacional/
Morro Velho, Associação 
Canadá, Jardim Canadá, 
Manchester, Cosmos, 
Montanhês, Esperança, Vila 
Rica, União, Alto do Gaia, Nova 
Suíça, Internacional, Cruzeiro, 
Independente, Barra do Céu e 
Olaria
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O Governo Municipal 
disponibiliza toda a estrutura 
necessária, como transporte, 
alimentação e logística, para 
as escolas públicas e privadas 
que representam Nova Lima 
nos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (Jemg). Além da 
realização da etapa municipal 
dos Jogos Escolares, o apoio 
irrestrito da Prefeitura nas 
cidades-sede contribui para 
que os atletas fiquem focados 
na competição e possam 
buscar os melhores resultados.

Os serviços estão 
disponíveis para todas 
as unidades escolares. 
Representantes da Prefeitura 
também participam de 
reuniões com a coordenação do 
Jemg e a Secretaria de Estado 
de Educação, para definir os 
alojamentos onde estudantes-
atletas nova-limenses ficarão 
hospedados.

Na atual edição, Nova 
Lima disputará a fase estadual 
do Jemg, de 30 de julho a 3 de 
agosto, em Uberaba.

Atual campeã no basquete 
feminino e 4º lugar no basquete 
masculino, Nova Lima vai em 
busca de mais uma campanha 
vitoriosa na edição de 2018 dos 
Jogos do Interior de Minas – Jimi, 
que ocorrerá entre os dias 5 e 
9 de setembro, em Ouro Preto. 
Neste ano, a cidade levará em sua 
delegação as seleções masculina e 
feminina de futsal, modalidades 
cujas delegações contam com 
100% de atletas de Nova Lima.

Para voltar a competir em 
outros esportes, o objetivo da 
Prefeitura é incentivar a prática 
desde as categorias de base, com o 
Esporte na Comunidade, passando 
ainda pelos Jogos Escolares, de 
modo que os jovens desenvolvam 
seus gostos e possam representar 
a cidade nas próximas edições do 
Jimi.

goverNo apoia as esCoLas No jemg

Cidade se prepara para disputa do jimi

Com estrutura adequada e estudantes-atletas de alto nível, 
Nova lima tem contado com uma das maiores delegações da competição

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

Nova Lima conquistou o título do basquete 
feminino no ano passado
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A parceria entre o Governo Municipal 
e o Instituto Telê Santana atende 110 
crianças e adolescentes, com idade entre 9 
e 16 anos, pelo projeto “Futebol – um fio de 
esperança”. As aulas ocorrem nos campos 
do Nacional e do Morro Velho, no Bairro 
Chácara dos Cristais, e do União, no Bela 
Fama.

Vale ressaltar que os participantes 
também têm acesso a assistência social 
e acompanhamento psicológico realizados 
por profissionais das áreas. Palestras e 
intercâmbios culturais com outras escolas 
também são organizados.

Agora, a Prefeitura e o Instituto Telê 
Santana buscam ampliar essa parceria: 
em breve, o projeto “Esporte – um fio de 
esperança” será implantado para oferecer 
aulas de vôlei e handebol para mais 100 
crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 
com idade até 17 anos.

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

giro esportivo: iNterCâmbio Com 
atLetas de outras Cidades

um Fio de esperaNça

Trocar experiências com outras 
cidades, por meio de variadas práticas 
esportivas e atletas de outras cidades, 
e proporcionar lazer, entretenimento e 
diversão à população. A 1a edição do 
Giro Esportivo foi realizada no dia 21 de 
julho, em diversos pontos de Nova Lima, 
e teve partidas de basquete e futsal, 
skate, música e oficina de slackline com 
a participação especial do campeão 
mundial Alisson Ferreira. Atletas de 
Ribeirão das Neves participaram das 
atividades.

A expectativa é de que a ação seja 
ampliada, envolvendo mais municípios 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Uma das propostas é a 
realização de campeonatos de esportes 
especializados, como vôlei e handebol, 
que possuem praticantes em todas as 
cidades. 

projeto busca troca de experiências entre modalidades que vão além do futebol

além de projeto voltado ao futebol, prefeitura e instituto telê santana buscam 
ampliar parceria para outros esportes 

1a edição do festival 
esportivo recebeu atletas 
de Ribeirão das neves

além de atividade esportiva, 
projeto oferece assistência social 
e acompanhamento psicológico

Alisson Ferreira, campeoão mundial 
de slackline, no poliesportivo dos Cristais
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Começa no dia 4 de agosto 
o Campeonato Nova-limense de 
Futsal 2018, considerado a maior 
competição esportiva da cidade 
que conta com 2.500 atletas. Nesta 
primeira etapa, ocorrerá a disputa 
das seguintes categorias: sub-7, 
sub-9, sub-11 (séries ouro e prata), 
sub-13 (séries ouro e prata), sub-
15 (séries ouro e prata), sub-15 
feminino e feminino adulto. As 
partidas serão realizadas nos 
ginásios do Olaria e José de Almeida 
e em quadras poliesportivas das 
comunidades.

Após as disputas das categorias 
de base e feminino, ocorrerão as 
categorias sub-17, sub-20, adulto 
e master, com os times divididos 
em três divisões (ouro, prata e 
bronze), de acordo com o ranking de 
classificação de 2017. A novidade 
será a categoria veteranos, para 
maiores de 45 anos.

Para fazer a alegria das crianças, o 
Governo Municipal realiza o projeto Rua 
do Lazer, com diversas atrações: tobogã 
e alpinismo infláveis, piscina de bolinhas, 
cama elástica, mesa de pingue-pongue e 
totó. Em média, 150 crianças participam 
do projeto, o que corresponde a cerca de 
11.000 presentes no total.

Desde o início da gestão, 73 edições 
já foram realizadas, sendo 33 somente 
em 2018, nas seguintes comunidades: 
Retiro, Centro, Jardim das Américas 
(BNH), Galo, Honório Bicalho, Padre 
João Marcelino, Chácara Bom Retiro, 
Cabeceiras, Água Limpa, José de Almeida, 
Bela Fama, Chácara dos Cristais, Villa da 
Serra, Jardim Canadá, Campo do Pires, 
Mingu, Boa Vista e Cristais. 

CampeoNato Nova-LimeNse 
de FutsaL reúNe 2.500 atLetas

rua do Lazer já reCebeu 11 miL partiCipaNtes

primeira etapa da competição será disputada, a partir de 4 de agosto, em dez categorias

diversão das crianças é garantida nas atividades do projeto

Alegria e descontração 
marcam a Rua do Lazer

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

Competição é sucesso de 
público e movimenta a cidade

maiS 2.500 atLetaS

cerca de 550 jogoS 
reaLizadoS
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O projeto Esporte na Comunidade se consolida 
cada vez mais na oferta de atividades a cerca de 
280 crianças e adolescentes, com idade entre 5 
e 16 anos. Neste segundo semestre de 2018, as 
novidades são as aulas de jiu-jitsu, já iniciadas 
no núcleo do José de Almeida e, em breve, em 
mais quatro bairros; e xadrez, que será oferecido 
inicialmente a 30 alunos, nos turnos da manhã e 
da tarde, a partir de agosto, na Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – Rua Melo Viana, 174, Centro. 

As atividades de vôlei, basquete e futsal seguem 
nas quadras do Cariocas, Honório Bicalho e Jardim 
das Américas, além do ginásio do Olaria. As aulas 
de futebol acontecem no campo do Montanhês.

A Prefeitura disponibiliza os materiais 
necessários para o desenvolvimento das aulas, que 
são ministradas por monitores e professores de 
educação física da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer.

esporte Na ComuNidade terá 
auLas de jiu-jitsu e xadrez

Cerca de 280 nova-limenses já fazem futsal, futebol de campo, basquete e vôlei

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

vem aí o CampeoNato de FuteboL amador

Mais de 1.300 atletas, divididos em 45 
equipes de toda a cidade, para a disputa 
de três divisões. O Campeonato Nova-
limense de Futebol Amador terá início em 
agosto e promete agitar as comunidades. 
Neste ano, a competição será realizada 
pela Prefeitura, com o regulamento e os 
jogos organizados pela Liga Municipal de 
Desportos de Nova Lima.

Outra importante novidade diz 
respeito aos critérios para inscrição dos 
atletas: será exigido que 20 jogadores, do 
total de 30, sejam naturais ou moradores 
de Nova Lima. Para 2019, a cota de 
atletas locais será ainda maior.

Além de resgatar a essência do futebol 
amador da cidade, a exigência do Governo 
Municipal contribui para a formação de 
novos atletas a partir das categorias de 
base dos clubes locais.

Competição será realizada pela prefeitura e começa em agosto

Santa Cruz foi campeão em 2017

Núcleo José de Almeida oferece 
jiu-jitsu a 40 crianças e jovens; 
para mais informações sobre os núcleos, 
dias e horários das atividades, acesse: 
www.novalima.mg.gov.br

Os alunos de basquete dos núcleos do Esporte na 
Comunidade participarão, a partir deste segundo semestre, 
de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais 
(ufmG). cerca de 60 crianças com idade entre 9 e 12 anos 
serão avaliadas e acompanhadas, durante um ano, nos mais 
diversos treinamentos específicos do esporte. o objetivo da 

pesquisa é conhecer aquelas que tenham mais aptidão para 
o basquete e que possam se destacar no esporte de alto 
rendimento.

Em agosto, o professor Cleiton Pereira Reis ministrará uma 
palestra para apresentação do projeto.

atLetaS 
Serão 

avaLiadoS 
PeLa uFmg

maiS de 1.300 atLetaS

45 equiPeS
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Utilizar a prática esportiva como um 
elemento de inclusão social, a fim de formar 
cidadãos e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população. É com esse 
propósito que a Prefeitura e o Olympico Club, 
de Belo Horizonte, firmaram uma parceria 
para a implantação do Projeto Excelência no 
Esporte, aprovado pelo Ministério do Esporte, 
de iniciação ao basquetebol em Nova Lima. 

No total, 140 crianças e adolescentes, 
com idade entre 9 e 13 anos, serão atendidos 
com a prática sistematizada do esporte em 
seis núcleos localizados nos seguintes pontos: 
Escola Municipal Vicente Estêvão dos Santos; 
escolas estaduais George Chalmers e João 
Felipe da Rocha; e poliesportivos do Jardim 
Canadá, Cristais e José de Almeida.

A execução do projeto depende de recursos 
oriundos de empresas locais, que poderão 
investir até 1% do imposto de renda devido, 
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

A partir da posse do Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer neste 
ano, da garantia de seu funciona-
mento e das ações desenvolvidas 
pelo município na área, Nova Lima 
foi qualificada para receber recursos 
provenientes do governo estadual a 

partir de 2019.  Por isso, a Prefeitura 
está cadastrando eventos e atividades 
no ICMS Esportivo – Sistema de Gestão 
Esportiva Municipal.

Cada atividade recebe uma 
pontuação; quanto mais pontos 
somar, mais recursos serão destinados 

à pasta de Esporte e Lazer, para serem 
investidos tanto em atividades quanto 
em competições. Assim, é importante 
que as agremiações e instituições 
esportivas se cadastrem ou atualizem 
seus dados na Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer: 3541-4328.

preFeitura e oLympiCo ateNderão 
140 CriaNças e adoLesCeNtes

iCms esportivo: reForço para os 
próximos aNos

empresas podem investir até 1% do imposto de renda devido, para financiar projeto social de basquete 

pela primeira vez, cidade se credenciou para receber recursos

eSPeCIaL eSPoRTe e LazeR

Atletas que se destacarem serão convidados a integrar as equipes 
principais do Olympico Club nas categorias superiores

Outra finalidade do programa 
é a formação da equipe Nova 
Lima Olympico, que disputará as 
competições oficiais promovidas pela 
Federação Mineira de Basketball nas 
categorias sub-12 e sub-13.

nova Lima oLymPico

O Governo Municipal está 
cadastrando as entidades 
esportivas interessadas em 
participar de Chamamento Público 
para a execução de projetos de 
lazer, esporte e paradesporto, em 
parceria com a Prefeitura e o 
Conselho Municipal de Esporte e 
lazer. o formulário está disponível 
no www.novalima.mg.gov.br.

Os projetos devem estimular 
a criatividade, autonomia e o 
relacionamento interpessoal 
dos participantes. Para isso, as 
atividades esportivas e de lazer 
deverão promover a socialização 
saudável, bem como desenvolver 
ações que visem prevenir 
manifestações de violência, 
situação de isolamento, trabalho 
infantil, negligência ou qualquer 
outro tipo de vulnerabilidade 
social.

cadaStramento 
de entidadeS 
eSPortivaS
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criançaS eStimuLadaS 
ao emPreendedoriSmo

Em Nova Lima, a rede municipal 
de ensino se prepara para fomentar 
a cultura empreendedora nas escolas 
desde a infância. em julho, educadoras 
participaram de oficinas de capacitação 
que mostraram as várias maneiras 
de estimular essa cultura nos alunos. 
Além da aplicação nas escolas, as 
crianças podem ser instigadas pela 
família, a despertar a capacidade de 
criar soluções, lidar com problemas 
e enxergar oportunidades. confira 
algumas dicas!

eStimuLe a criatividade
criança é naturalmente criativa. 

É importante estimulá-la a fazer algo 
de forma diferente. dessa maneira, 
ela poderá criar o hábito de inovar e 
desenvolverá essa capacidade para a 
vida toda. o empreendedor é movido 
por perguntas, por busca de soluções. 

ProPonha deSaFioS 
e Lance ProBLemaS
Uma maneira simples de desafiar 

a criança é fazer perguntas como: qual 
brinquedo ela criaria e se seria melhor 
do que aquele que ela mais gosta. 
essa é uma maneira de incentivá-la a 
perceber que muitas coisas podem ter 
formas melhores de serem feitas. É 
importante instruí-la a pesquisar mais 
sobre o assunto e a realizar a própria 
ideia.  

incentive a Prática 
de eSPorteS

A confiança tem relação direta 
com a autoestima e é uma habilidade 
comportamental indispensável para 
ser um empreendedor de sucesso. 
Com a prática de esportes, esse 
comportamento pode ser desenvolvido. 
Atividades em grupos ajudam na 
percepção do que é trabalho em equipe, 
além disso, ensinam a criança a ter 
motivação e lidar bem tanto com a 
vitória quanto com a derrota.

crie vivência e 
exPeriênciaS 

cuLturaiS diFerenteS

a criança precisa de experiências 
para perceber do que realmente gosta, 
e é papel dos pais ou responsáveis 
observar esse momento. ela necessita 
de ter um espaço para experimentar. 
Cinema, teatro, dança, pintura e música 
são algumas sugestões que podem 
ajudar a criança a descobrir o seu 
talento.

deSenVoLVIMenTo / eduCaçÃo

eNsiNar o CamiNho para 
o Futuro do trabaLho

Cultura empreendedora e 
tecnologia. Esse é o norte para o futuro 
do trabalho que a Administração 
Municipal propõe para educadores das 
escolas municipais. Tendo em vista a 
transformação tecnológica pela qual 
passa o mundo e que influencia a 
extinção de algumas profissões e o 
surgimento de outras, os alunos têm a 
oportunidade de se familiarizarem com 
essas mudanças. 

Para isso, durante três dias, 31 
educadores da rede municipal de 

ensino participaram de oficinas de 
capacitação, ministradas pelo Sebrae-
MG, para adquirirem conhecimentos 
sobre a cultura empreendedora e serem 
multiplicadores dentro das escolas. 
O objetivo é estimular o estudante 
a assumir uma posição proativa no 
cotidiano.

Após essa primeira etapa, os 
participantes deverão apresentar uma 
proposta de trabalho, e o Sebrae vai 
oferecer as orientações para que os 
projetos sejam executados nas escolas. 

educadores da rede municipal de ensino se capacitam em oficinas para 
trabalhar com alunos a cultura empreendedora aliada à tecnologia e mercado

emPreendedoriSmo

A capacitação 
dos educadores 
abrange 100% 
das escolas da 
rede municipal 
de ensino com 
o propósito 
de trabalhar 
a cultura 
empreendedora 

A educação empreendedora tem o 
papel de permitir que o estudante 
entenda que deve ser protagonista 
da própria carreira. Empreender 
é uma atitude diante da vida, 
não necessariamente abrir uma 
empresa; é uma maneira de 
testar as melhores habilidades 
e empregar o conhecimento da 
melhor maneira”

Fabio Veras,  
founder e CEO da CorpLabs

Os educadores são a ponta 
dessa transformação e deverão 
conscientizar os alunos sobre 
as oportunidades, para que 
tenham êxito na sequência 
do projeto de vida deles com 
um comportamento mais 
empreendedor e, assim, 
poderem, no futuro, atender às 
necessidades que o mercado 
exige”

Anderson Freitas,  
analista técnico 
do Sebrae-MG

As oficinas trouxeram modelos 
e propostas para que possamos 
aplicar em sala de aula, a partir de 
pesquisas da vivência dos alunos 
ou do comportamento deles. Temos 
de observar se os estudantes já 
têm conhecimento relacionado ao 
empreendedorismo no bairro ou 
algum tipo de talento em casa. 
Vamos instigá-los a trazer as ideias 
para o ambiente escolar”

Fernanda Dias,  
professora da E. M. Cristiano 
Machado
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TuRISMo

Faça parte do NúCLeo de produtores 
de queCa e LampariNa da Cidade

dia da muLher Negra (25/7)

Quem se interessar em aprender 
ou aperfeiçoar as técnicas de 
produção das tradicionais iguarias 
nova-limenses pode se inscrever, de 
1º a 17 de agosto, no projeto Turismo 
Gastronômico – núcleo de produtores 
de queca e lamparina. 

A iniciativa visa promover o 
turismo gastronômico da cidade e 
preservar as tradições culturais por 
meio da culinária típica. O curso 
tem duração de um ano, possui 
aulas práticas de produção de queca, 
lamparina, manipulação de alimentos, 
rotulagem, embalagem, marketing, 
vendas e outros temas desenvolvidos 
para que o produtor disponibilize o 
produto no mercado.

“Negras Mulheres,
Pilares de nossa nação Brasil,
Guerreiras de exuberantes belezas,
São tantas nossas realezas,
 
Fertilidades de ancestrais 
profundezas,
De sensibilidades e humanidades 
mil!
Afrobetizemos mundo afora nosso 
feminino,
Com lado negro que a nossa 
história não viu.
 
Negra retinta,
Negra clara,
Negra rosa,
Negra rara,

Negra beleza,
Negra flor,
Negra fala,
Negra cor,
Negra água
Oraiêiê
Odaraê
Inaê,
 
Que Toda realeza seja reconhecida,
E toda beleza exaltada,
Pois toda mulher Negra é um 
Quilombo,
E todo Quilombo é terra Sagrada.
 
Proclama a mentira, quem tem 
medo da verdade,
Nem o manto da hipocrisia, nem 

sua perversidade,
Pois rainha que é rainha,
Acompanhada ou sozinha,
Nunca perde a majestade!
 
Salve as Negras Rainhas!
Salve Nzinga, Salve Dandara!
Salve Chica da Silva,
Salve Djalô
Salve as Negras Mulheres!
Salve Negras Nagô!
Em Nova Lima,
Salve Anna Apolinaria, Maria 
Joaquina!
Salve Tereza de Benguela
Salve também as pretas da favela”

Tom Nascimento

inscrições abertas, até o dia 17 de agosto, para nova turma do turismo Gastronômico

• departamento de turismo: Praça 
dr. antonino fonseca Junior, 8, 
Centro

• regional nordeste: rua natalício 
de Jesus carsalade, 358, Honório 
Bicalho

• regional noroeste: rua Kenon, 95, 
Jardim Canadá

• unidade vila da Serra: alameda 
oscar niemeyer, 1465, vila da Serra

os interessados podem se 
inscrever ainda pelo telefone: 
(31) 3581-8423

LocaiS de inScrição:

PoLÍTICaS PúBLICaS

Tereza de Benguela, 
ícone da resistência negra 
no Brasil Colonial
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Cerca de 15 mil pessoas aprovaram, 
aplaudiram e incentivaram os 20 
grupos de quadrilhas do município e 
região durante as três noites do Arraial 
de Nova Lima, no Espaço Cultural. 
O evento realizado pela Prefeitura, em 
parceria com a Quadrilha Pé Roxo, 
ocorreu entre os dias 13 e 15 de julho e 
resgatou as tradições juninas com muita 
música, bom humor e descontração. 
As quadrilhas do município, Arraial 
Tecer a Vida – Centro de Convivência 
da Pessoa Idosa de Nova Lima, 
Alegria de Viver, de Honório Bicalho, 
e da Escola Estadual João Felipe da 
Rocha, “Polivalente”, se apresentaram 
a cada noite e levantaram o público. 
Na disputa intermunicipal, a campeã 
foi a quadrilha Fogo de Palha, também 
vencedora do Arraial de Belo Horizonte. 
Em segundo lugar, ficou a quadrilha 
Fulô de Laranjeira, uma das vencedoras 
na capital, e, na terceira colocação, 
a quadrilha São Gererê.

Realizada pela parceria entre 
a  Prefeitura e a Associação dos 
Corredores de Cavalhadas de São 
José Operário de Honório Bicalho, 
a cavalhada atraiu centenas de 
pessoas nos dias 21 e 22 de julho, 
para acompanhar as encenações 
das batalhas entre mouros e 
cristãos durante a Idade Média. 

Os festejos começaram antes 
do amanhecer, no sábado, com o 
tradicional “Café Comunitário” e 
com o repique de sinos na Igreja 
de São José Operário. À noite, 
foram realizados levantamento 
do mastro, Auto da Cavalhada 
Juvenil, show pirotécnico e 
apresentação do cantor Flávio 

Lima. No domingo, foi a vez 
do Auto da Cavalhada, ponto 
principal da festa, apresentar as 
encenações das batalhas entre 
mouros e cristãos.

O evento foi encerrado com 
um show pirotécnico seguido da 
apresentação de Bruno e Léo e 
banda.

arraiaL de Nova Lima é suCesso 
de orgaNização e de púbLiCo

hoNório biCaLho Festeja a 61a edição 
da CavaLhada de são josé operário

evento reuniu mais de 20 grupos de quadrilha durante os três dias de festa

CULTURA

essa tradição de 61 anos segue firme e 
viva entre as gerações em Honório Bicalho. 
nossa comunidade sempre abraçou esse 
espetáculo cultural e estamos muitos felizes e 
agradecidos. Com o esforço de cada integrante, 
de seus familiares e da população em geral 
conseguimos, mais uma vez, resgatar essa 
história”

Geraldo Coelho,  
diretor-presidente da Cavalhada 

É emocionante ver a Cavalhada de São josé 
Operário viva em nossa comunidade. Faço 
parte dela há mais de 40 anos e vivencio essa 
tradição passada entre gerações. ela é uma vida 
para mim e durante todo o ano fico pensando 
como será a nossa próxima apresentação. 
Participar dessa festa é uma glória”

Otacílio Correa,  
presidente de honra da Cavalhada 
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CULTURA

iNsCrições abertas para 
a esCoLa muNiCipaL de músiCa 

terça maior e 
masterCLasses 
CompLemeNtam 

a Formação musiCaL

A Escola Municipal de Música José 
Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil” 
está em festa e já começou a receber 
inscrições para o processo seletivo. Os 
interessados podem se inscrever na 
secretaria da escola localizada na Rua 
Franzen de Lima, nº 73 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

Neste primeiro momento, serão 
retomados os corais infantil e adulto, 
a Orquestra Sinfônica e as aulas de 
violino, violão, violoncelo, contrabaixo, 
percussão, técnica vocal e piano. Os ex-
alunos da escola, que não concluíram 
o curso na época em que o projeto foi 
parado, há dois anos, terão prioridade 

na inscrição, mas é fundamental que 
todos os interessados se inscrevam 
no processo seletivo, pois pode haver 
vagas remanescentes.

A prova de seleção para os 
candidatos inscritos será realizada 
no dia 12 de agosto, na sede da 
Corporação Musical União Operária 
(Avenida Rio Branco, 251 – Centro). 
As aulas estão previstas para serem 
iniciadas no dia 20 de agosto e, para 
garantir as práticas diárias, a escola 
disponibiliza, por meio de empréstimo, 
um instrumento para cada aluno. 

Informações: 3542-5923 

Com o objetivo de proporcionar mais 
interação entre alunos, professores e 
público, a Escola Municipal de Música 
José Acácio de Assis Costa iniciou, no dia 
24 de julho, o projeto Terça Maior.

A cada terça-feira, serão realizadas 
na escola, apresentações de bandas ou 

de grupos musicais, a partir das 19h. 
A próxima edição será realizada no dia 
31 de julho, com “Claudinho e Banda”. 
No dia 7 de agosto é a vez do Grupo 
Camila Correa se apresentar e, no dia 14 
de agosto, a banda “All Together” dará o 
tom da noite. 

Nesta primeira etapa, serão oferecidas 150 vagas para corais infantil e adulto, 
orquestra sinfônica, violino e viola, cello e contrabaixo, percussão, técnica vocal, violão e piano

VAGAS POR CURSO: 
 
Coral infantil (30 vagas), 
coral adulto (30 vagas), 
orquestra Sinfônica  
(36 vagas), violino e 
viola (10 vagas), cello e 
contrabaixo (5 vagas), 
percussão  (9 vagas), 
técnica vocal (6 vagas), 
violão (16 vagas) 
e piano (8 vagas)

a gente fica feliz de ver que a 
Escola de Música está retomando 
suas atividades. A pessoa que 
se expõe ao estudo da música 
certamente será um cidadão 
diferente, com atitudes diferentes. 
É gratificante ver hoje que nossos 
ex-alunos são profissionais 
conceituados e que começaram 
com essa oportunidade dada 
aqui na cidade”

Maestro Leonardo Cunha, 
diretor artístico da Escola 
Municipal de Música

A escola me possibilitou a 
construção de um sonho 
de criança que, sem essa 
oportunidade, jamais teria 
condições de realizar. espero 
que outras pessoas sejam 
beneficiadas com esse projeto 
que, com certeza, é um 
presente para nova Lima”

Bruno Guilherme,  
violonista e ex-aluno da 
Escola Municipal de Música

• matrículas abertas para novos alunos, com idade a partir de 14 anos, para os 
cursos de violão, piano, percussão, técnica vocal, coral adulto, orquestra sinfônica, 
violino, viola, cello, contrabaixo e coral infantil: de 30 de julho a 3 de agosto, 
das 8h às 16h.
• o coral infantil será para crianças com idade entre 8 e 14 anos.

inScriçõeS

A Escola de Música reabriu as portas no dia 19 de julho com uma solenidade que contou com a presença de 
músicos locais, do público em geral e das corporações musicais “União Operária” e “Sagrado Coração de Jesus”

obs: alunos entre 13 e 16 anos deverão ser ouvidos para se identificar mudança de voz. À medida que 
a demanda de alunos for aumentando, o número de vagas e professores também será ampliado
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