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Demos início, em audiência pública 
realizada no Teatro Municipal, a um dos 
maiores desafios e principais compro-
missos de governo: a revisão do Plano 
Diretor de Nova Lima. Trata-se de um 
instrumento básico de planejamento 
para orientar a Gestão Pública em di-
versas frentes, por exemplo, apontando 
as áreas destinadas à preservação am-
biental, expansão urbana e instalação 
de indústrias, além de outras demandas 
que se fazem urgentes, como a redução 
do déficit habitacional e as intervenções 
necessárias para a mobilidade urbana.

É importante lembrar que o docu-
mento vigente no município foi implan-
tado ainda em 2007 e depois disso não 
passou por revisão, recomendada para 

ser feita a cada dez anos. Um Plano Di-
retor adequado à realidade e, mais que 
isso, atento às demandas e necessida-
des futuras é essencial para desenvol-
ver uma cidade equilibrada, que ofereça 
qualidade de vida para os nova-limen-
ses. Por tudo isso, consideramos esse 
processo de revisão uma das ações mais 
importantes para o município.

Serão meses de estudos, encontros, 
esforços e um grande desafio: criar as 

condições necessárias para que haja um 
diálogo construtivo e sereno. Dessa for-
ma, destacamos a importância de que 
cada um – seja ele morador, empreen-
dedor, líder comunitário, representante 
de entidade ou agente político – parti-
cipe, contribua e acompanhe as audiên-
cias, reuniões e encontros.

Quanto mais livres de preconcei-
tos estivermos, melhor conseguiremos 
construir um documento que corres-
ponda à cidade que queremos para os 
próximos anos.

A prática do tênis faz parte da rotina de 
150 estudantes matriculados na rede muni-
cipal de ensino. O acesso ao esporte se deve 
à parceria com o Projeto Tênis na Escola e Fly 
Esportes, contemplando alunos das escolas 
municipais César Rodrigues (Miguelão), Ur-
cino do Nascimento (Água Limpa) e Benvin-
da Pinto Rocha (Jardim Canadá).

Além de auxiliar no condicionamento fí-
sico e na concentração, o esporte potencia-
liza a percepção motora global e o aprendi-
zado aplicados à vida dos estudantes, como 
respeito às regras, estratégia, planejamento, 
trabalho em equipe, entre outros.

Durante as atividades na quadra, os es-
tudantes aprendem os fundamentos e, em 
seguida, aplicam as regras de forma prática. 
Eles também contam com equipamentos e 
todo o suporte necessário para a prática do 
tênis com aulas semanais desde setembro.

Projeto Tênis na Escola atende 150 crianças no 
Jardim Canadá, Miguelão e Água Limpa

Compromisso com a Nova Lima do futuro
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EDITORIAL

EDUCAÇÃO

Capacitação dos professores
Sete professores foram treinados em setembro na capacitação oferecida pelos parceiros do projeto para acompanhar 
o desenvolvimento da atividade nas escolas.

“Um Plano Diretor adequado à realidade e, 
mais que isso, atento às demandas e ne-
cessidades futuras é essencial para desen-
volver uma cidade equilibrada, que ofereça 
qualidade de vida para os nova-limenses”

Gestão Municipal
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Ensino presencial contempla 
crianças abaixo de 3 anos

3

Desde 4 de outubro, estudantes com 
idade inferior a 3 anos já podem frequen-
tar creches e centros de educação infantil. 
A medida foi adotada a partir do avanço da 
imunização contra a Covid-19 na cidade, in-
cluindo a vacinação completa de servidores 
responsáveis pelo atendimento desse públi-
co. 

Além disso, a Prefeitura adquiriu más-
caras com cobertura tripla, aventais, luvas, 
entre outros equipamentos de proteção in-
dividual. Trata-se de itens essenciais para a 

segurança da equipe que lida diretamente 
com crianças, sobretudo aquelas abaixo de 
2 anos, faixa etária para a qual não é reco-
mendável o uso de máscaras segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

Na versão vigente dos protocolos esco-
lares para as aulas presenciais nas unidades 
de ensino da cidade, o distanciamento entre 
as carteiras foi reduzido de 1,5 m para 90 cm, 
seguindo as normas do plano Minas Cons-
ciente. Além disso, o ensino híbrido faculta-
tivo segue mantido na rede municipal.

EDUCAÇÃO

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

Coluna do Nova-limense

Não há dúvida de que a pandemia da Co-
vid-19 afetou, significativamente, a educa-
ção. Mesmo professores entusiastas da tec-
nologia e metodologias ativas de ensino se 
viram diante de inúmeros dilemas para man-
ter a continuidade no ensino à distância. Esse 
foi o caso da nova-limense Érika Rodrigues, 
41 anos, que leciona para o 4º ano e turmas 
do Projeto Escola em Tempo Integral no con-
traturno dos estudantes da Escola Municipal 
César Rodrigues, no Bairro Miguelão.

Professora efetiva na rede desde 2004, 
a educadora sempre esteve envolvida em 
projetos com foco em tecnologia, tanto que 
chegou a desenvolver jogos interativos para 
tablets e lousa digital por meio da plataforma 
EdiLim. Em 2015, a professora passou a inte-
grar o núcleo de tecnologias da Secretaria 
Municipal de Educação, oferecendo capaci-
tação nas escolas como multiplicadora des-
se conhecimento. Quando voltou a lecionar 
nas unidades de ensino buscou oferecer au-
las dinâmicas com estímulo aos estudantes 
por meio de jogos interativos e gincanas em 
classe.

No entanto, foi o contexto da pandemia 
da Covid-19 que trouxe os maiores desafios 
para o processo de ensino-aprendizagem. 
“Não queria perder esse vínculo com os es-
tudantes, então incrementei o bloco im-
presso do ‘Estudando em família’ com itens 
surpresas alinhados à nossa proposta peda-
gógica. O WhatsApp também foi essencial 
para complementar tarefas de forma se-
quenciada com desafios diários para moti-
vá-los”, relembra.

Com o apoio da direção escolar, ela per-
cebeu que a experiência deu tão certo que 
os pais e responsáveis também se entusias-
maram. Diversos deles recorriam ao material 
produzido por ela para ensinar às crianças 
em casa. Para a professora, “não há nada 
mais gratificante do que a independência e o 
pensamento crítico dos estudantes por meio 
de um ambiente atrativo e com conteúdo 
contextualizado à realidade deles”, ressalta 
a professora. A ela e a todos os outros pro-
fessores da cidade, parabéns pelo dia 15 de 
outubro!

Érika Rodrigues
o desafio de ser professora no contexto da 

pandemia

“Não há nada mais gratificante do 
que a independência e o pensamento 

crítico dos estudantes por meio de um 
ambiente atrativo e com conteúdo 
contextualizado à realidade deles”

O que permanece:
- Distância de 2 metros no embarque/
desembarque dos estudantes e na hora 
do lanche/refeição no refeitório
- É vedado o uso de ventilador e ar-
condicionado no transporte escolar e 
nas unidades de ensino
- Uso da biblioteca exclusivamente para 
empréstimo do acervo
- Práticas esportivas sem contato 
e desde que seja respeitado o 
distanciamento de 90 centímetros

O que mudou:
- Aulas presenciais sem limite de 
capacidade nas salas de aula, em 
todos os níveis de ensino, desde que o 
distanciamento de 90 centímetros seja 
observado  
- Liberação de eventos em espaços 
escolares abertos/ fechados com no 
máximo 50% da capacidade do local, 
observando-se a distância de 1,5 metro 
entre as pessoas

PROCESSO SELETIVO DOS DIRETORES MUNICIPAIS AVANÇA 
Cerca de 40 candidatos inscritos no Pro-
cesso Seletivo para direção escolar da rede 
municipal de ensino participaram do Pro-
grama Excelência na Educação. A capaci-
tação gratuita se deu por meio da parceria 
entre a Secretaria Municipal de Educação e 
o Instituto Aquila, realizada no dia 9 de ou-
tubro, no Sobras. 
O curso abrangeu noções de planejamen-

to, governança e gestão focada em metas 
mensuráveis no ensino público. A capaci-
tação também buscou orientá-los no pla-
nejamento do plano de ação que cada can-
didato deve apresentar de forma individual 
em assembleia, após seleção, por meio da 
prova escrita presencial, que será aplicada, 
na E. M. Cristiano Machado, no dia 31 de 
outubro. 

Retorno às aulas presenciais na rede municipal ocorreu de maneira 
gradativa, conforme faixas etárias, e com segurança

PROTOCOLO VIGENTE



Quem deseja se qualificar em cursos de 
curta duração para melhorar o currículo - e, 
assim, ter mais possiblidade de conseguir 
trabalho - não pode perder a oportunidade 
que a Prefeitura disponibiliza. Estão abertas 
as inscrições para a segunda leva de cursos 
do programa Carreiras Profissões: costura 
de lingerie e costura de bolsa e tecido. As 
aulas de mecânica de motos, confeitaria, 
elétrica predial e panificação já começaram.

São cursos profissionalizantes, de curta 
duração e voltados para pessoas que de-
sejam empreender, iniciantes no mercado 
de trabalho bem como para profissionais 
já atuantes que desejam se aperfeiçoar.  O 
objetivo é oferecer capacitação aos nova-
-limenses em profissões com demanda ex-
pressiva na cidade.

As aulas ocorrem nos bairros Honório Bi-
calho, São Sebastião das Águas Claras (Ma-
cacos), Santa Rita, Jardim Canadá e Centro.

Com uma programação diversi-
ficada, Nova Lima comemorou, de 4 
a 8 de outubro, a Semana do Empre-
endedor. As atividades ocorreram na 
sede e nos bairros Honório Bicalho, 
Vila da Serra e Jardim Canadá, reunin-
do empresários da cidade. O objetivo 
do evento é capacitar o empresariado 
quanto a diversos temas na área de 
negócios.

A Associação Comercial e Empre-
sarial (ACE) de Nova Lima, Câmaras 
dos Dirigentes Lojistas (CDLs) Nova 
Lima e Belo Horizonte, Conexão Vila 
da Serra, Agência de Desenvolvimento 
Econômico e Social dos Inconfidentes 
e Alto Paraopeba (Adesiap – Unidade 
Jardim Canadá) e o Sebrae foram as 
entidades parceiras do Governo Muni-
cipal na Semana do Empreendedor.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

Programa Carreiras Profissões ainda está com 
inscrições abertas para cursos profissionalizantes 
gratuitos

Nova Lima celebra Semana do Empreendedor

OS CADASTROS PODEM SER FEITOS NO NOVALIMA.MG.GOV.BR
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“Programação fez 
alusão ao Dia 

do Empreendedor, 
comemorado 

em 5 de outubro”



Cerca de 3 mil famílias e indivíduos que 
vivem em situação de vulnerabilidade so-
cial, em Nova Lima, receberão, em outubro, 
novembro e dezembro deste ano, mais três 
parcelas de R$ 400,00 do auxílio emergen-
cial municipal, iniciativa que integra o Plano 
de Recuperação Socioeconômica. A princí-
pio, o benefício seria concedido durante seis 
meses, de abril a setembro.

A decisão pela prorrogação, oficializada 
por meio de decreto assinado no dia 27 de 
setembro, foi tomada pelo Executivo Muni-
cipal, após avaliar que muitas famílias ainda 
não recuperaram sua geração de renda, em 
função da pandemia da Covid-19.

Com a extensão do pagamento, a Prefei-
tura espera injetar na economia local, até o 
final do ano, cerca de R$ 11 milhões referen-
tes ao benefício.

Entre 24 de setembro e 1º de outubro (o Dia Inter-
nacional da Pessoa Idosa), a Prefeitura realizou ações 
de entretenimento e informações relevantes para a 
rotina diária desse público. As atividades aconteceram 
de maneira virtual, com transmissão, ao vivo, pelo You-
Tube, além de um encerramento presencial na Casa 
Aristides, com acesso limitado em decorrência da pan-
demia da Covid-19.

Foram transmitidas palestras com especialistas 
que abordaram os desafios em relação à saúde íntima, 
riscos de quedas e direitos da pessoa idosa. O Governo 
Municipal também aproveitou o momento para sensi-
bilizar sobre a importância da vacinação contra a Co-
vid-19.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prefeitura estende auxílio emergencial municipal 
de R$ 400 por mais três meses

Palestras com 
especialistas 
marcam 
comemorações do 
Dia Internacional 
da Pessoa Idosa

Entenda como funciona o auxílio 
emergencial municipal

Podem receber o auxílio famílias 
cadastradas no CadÚnico e que atendam 
aos requisitos da lei. O teto máximo é 
de 3 mil beneficiários e novas inserções 
só poderão ser feitas caso algum 
contemplado deixe de atender aos 
critérios.



A vacinação avança em Nova Lima e os 
impactos positivos da campanha já são vis-
tos na redução do número de pessoas con-
taminadas em acompanhamento ou inter-
nadas em estado grave na cidade. Até esta 
quinta-feira (21), 46.694 pessoas já com-
pletaram o esquema vacinal com a segunda 
dose ou dose única, número que represen-
ta cerca de 50% da população estimada do 
município. Em relação à primeira dose, 70.712 
pessoas já foram vacinadas, enquanto 2.685 
já foram imunizadas com a dose de reforço.

Repescagens, aplicação de segunda dose e 
reforço

No momento, o município realiza ações 
de repescagem para pessoas com idade a 
partir de 12 anos que ainda não receberam 
a primeira dose; aplicação de segunda dose 
em quem já pode recebê-la; além da dose de 
reforço para idosos a partir de 60 anos que 
foram vacinados com a segunda dose há, no 
mínimo, seis meses, imunossuprimidos que 
receberam a segunda dose há, no mínimo, 
28 dias, além de profissionais de saúde que 
atuam em hospitais da cidade e estão sendo 
imunizados a dose no local de trabalho.
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Cerca de 50% da população estimada de Nova Lima já 
completou o esquema vacinal contra a Covid-19

Campanha Nacional de Multivacinação para 
crianças e adolescentes vai até 29 de outubro

SAÚDE

Prossegue até o dia 29 de outubro a Campanha Nacional de 
Multivacinação, do Ministério da Saúde, voltada para crianças e 
adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). 
O objetivo é melhorar a cobertura vacinal, visto que diversas do-
enças afetam a saúde desses grupos etários, que também são 
importantes transmissores.

São aplicadas vacinas contra sarampo, meningite C e ACWY, 
rotavírus caxumba, poliomielite, haemophilus influenzae, rubé-
ola, varicela, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, hepa-
tites A e B, HPV, tuberculose, pneumonia e gripe. A criança ou 
adolescente deve estar acompanhado de um dos pais ou res-
ponsável e apresentar documento de identidade e cartão de va-
cinas.

Cobertura vacinal 

De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é atingir a co-
bertura de 95% para todas as vacinas do calendário nacional. Já 
a Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece que uma 
cobertura homogênea de 80% já garante um controle dessas 
doenças. Em Nova Lima, atualmente, a cobertura vacinal está 
variando em torno de 65 a 70%, em razão da pandemia da Co-
vid-19.

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ESTÁ DISPONÍVEL NO NOVALIMA.MG.GOV.BR



Durante todo o mês, a Prefeitura 
promove várias ações com foco no cuidado 
à saúde integral da mulher nas diversas 
regiões do município. São oferecidos 
serviços como orientações sobre detecção 
de alterações na mama, testes rápidos de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 
palestras sobre empoderamento feminino e 
Políticas de Direitos das Mulheres, aulas de 
aerodance, zumba e bordado, dentre outros. 
Mais informações estão disponíveis no 
novalima.mg.gov.br.

Embora outubro seja o mês de alerta 
e conscientização da prevenção e do 
diagnóstico precoce dos cânceres de 
mama e de colo do útero, os cuidados 
devem acontecer em diversas frentes. Em 
Nova Lima, por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), as mulheres recebem atenção 
integral de promoção da saúde. A porta de 
entrada são as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), que ofertam um acompanhamento 
completo. Confira!

Planejamento familiar

Conjunto de ações de regulação da 
fertilidade que garante direitos iguais 
de constituição, limitação ou aumento 
do número de filhos. Nova Lima fornece 
métodos e técnicas de concepção e 

contracepção cientificamente aceitos, 
garantindo a liberdade de opção ao cidadão.

Pré-natal

Acompanhamento realizado por 
uma equipe multiprofissional, iniciado 
tão logo a mulher descubra a gravidez, 
preferencialmente antes do terceiro mês 
de gestação. A mulher pode procurar 
sua unidade de referência e fazer o teste 
de gravidez. Com o resultado positivo, a 
primeira consulta já é agendada. 

Reabilitação uroginecológica

Serviço indicado para mulheres que 
necessitam fortalecer, melhorar o controle, 
percepção e qualidade da musculatura do 
assoalho pélvico, tratar e evitar incontinência 
urinária. A reabilitação é realizada por meio 
de diferentes técnicas fisioterapêuticas.

Ações de promoção à saúde 

São ofertados tratamentos para quem 
deseja parar de fumar; grupos de atividade 
física; grupos de emagrecimento; práticas 
integrativas e complementares. 

Prevenção dos cânceres de mama e de colo 
do útero

Mulheres com idade entre 25 e 64 anos 
e que já tiveram atividade sexual devem 
realizar o exame citopatológico, também 
conhecido como Papanicolau ou preventivo, 
capaz de detectar alterações nas células do 
colo do útero, a cada três anos. Para maior 
segurança, os dois primeiros exames devem 
ser anuais. Se os resultados estiverem 
normais, sua repetição só será necessária 
após três anos. Já a mamografia deve ser 
realizada por mulheres a partir de 50 anos, a 
cada dois anos, ou por aquelas que possuem 
histórico familiar da doença. Em Nova 
Lima, a mamografia é realizada por meio de 
encaminhamento das UBSs.

Tratamento e transporte gratuito

Na presença de alterações, a mulher 
é direcionada ao especialista e exames 
complementares são realizados. Nos casos 
mais graves, a paciente é encaminhada para 
realizar o tratamento em um dos hospitais 
parceiros do município, localizados em 
Belo Horizonte. Caso a paciente necessite, 
é possível solicitar o transporte sanitário 
municipal gratuito para realização do 
tratamento.
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Cidade celebra o Outubro Rosa e oferece serviços 
para o cuidado integral à saúde da mulher

SAÚDE
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A equipe que atua na 
limpeza urbana recebeu 
novos uniformes. Atual-
mente, são 331 colabora-
dores, entre eles 44 garis 
coletores, que atuam no 
serviço. Além da entrega, 
12 caminhões também re-
ceberam uma nova pintura 
com o intuito de melhorar 
a visibilidade dos funcio-
nários que trabalham no 
turno da noite, oferecendo 
mais segurança.

Além disso, a iniciativa 
visa destacar o projeto de 
conscientização dos 8R’s: 
repensar, reutilizar, res-
peitar, responsabilizar-se, 
reduzir, reciclar, reparar e 
reduzir – um lema alinhado 
com a produção e o des-
carte de lixo mais respon-
sável na cidade.

O Governo Municipal realiza a lim-
peza dos bueiros e bocas de lobo da 
cidade. O serviço ocorre de maneira 
contínua, mas foi intensificado, como 
precaução ao período de chuvas que se 
aproxima. Mais de 900 bocas de lobo 
passaram por vistoria.

Matadouro, Areião do Matadouro, 
Bonfim, Cascalho, José de Almeida, Ro-
sário, Vila Maria do Carmo, Cabeceiras, 
Centro, Vila Operária, Olaria, Boa Vis-
ta, Bela Vista, Vila da Serra (trincheira), 
Retiro, Parque Aurilândia, Vila Madeira, 
Campo do Pires e Fazenda do Benito 
são os bairros já atendidos.

Dentro da programação, a Prefeitu-
ra realiza ainda a limpeza no Nossa Se-
nhora de Fátima, Cruzeiro, Bela Fama, 
Alto do Gaia, Nova Suíça, Honório Bica-
lho e Santa Rita.
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Limpeza de bueiros é intensificada no período 
que antecede as fortes chuvas

Equipe de limpeza recebe novos uniformes

É importante que a 
população faça a sua 
parte, principalmente 
ao não descartar lixo 

em vias públicas
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O Governo Municipal realiza, 
até 30 de novembro, o cadastra-
mento socioeconômico de famílias 
de Santa Rita. Trata-se de uma eta-
pa muito importante do processo 
de Regularização Fundiária, cujo 
objetivo é recolher a documenta-
ção pessoal dos beneficiários e dos 
imóveis, além de traçar o perfil so-
cioeconômico do bairro.

A população local deve mar-
car um horário pelo telefone (31) 
99990-7951, já que os atendimen-
tos ocorrerão, apenas, por meio de 
agendamento. O serviço será pres-
tado de segunda a sexta-feira, en-
tre as 8h e 16h30, na casa paroquial 
da igreja de Santa Rita – localizada 
na Rua Antônio de Paula Santos, 
479.

O agendamento é necessário 
para evitar aglomerações no local, 
já que todos os protocolos de en-
frentamento da Covid-19, entre 
eles o uso de máscaras e distancia-
mento, serão respeitados.

Regularização Fundiária

A Regularização Fundiária do 
Bairro Santa Rita é realizada pela 
Prefeitura, em parceria com o Go-
verno do Estado de Minas Gerais. A 
contratada para executar o traba-
lho é a Fundação Israel Pinheiro.

Até o momento, já foram rea-
lizados a selagem (identificação) 
dos imóveis, o levantamento to-
pográfico da área, dentre outros 
serviços. Após a conclusão do ca-
dastramento socioeconômico da 
comunidade, será executada a eta-
pa de diagnóstico.

O trabalho de regularização é 
fundamental para a melhoria da 
qualidade de vida, uma vez que ga-
rante o direito à moradia adequa-
da, facilita as condições de acesso 
a crédito e financiamentos e pro-
move a valorização do imóvel e do 
bairro.

Incentivar a melhoria da rea-
lidade dos municípios brasileiros, 
premiando as boas práticas da 
gestão pública, é o objetivo do 1º 
Prêmio Band Cidades Excelentes. 
Após a avaliação dos seis índices 
estabelecidos pelo prêmio, Nova 
Lima ficou em primeiro lugar ge-
ral no Índice de Gestão Municipal, 
na categoria das cidades que pos-
suem de 30 a 100 mil habitantes.

Foram analisados 41 indicado-
res sobre finanças, transparência, 
educação, saúde, infraestrutura e 
desenvolvimento socioeconômico. 
O município foi destaque nas ca-
tegorias Eficiência Fiscal e Trans-
parência, com 85,27 pontos, Edu-
cação (74,67) e Desenvolvimento 
Socioeconômico e Ordem Pública 
(68,67) e, consideradas as pontua-
ções de todas as cidades da cate-
goria, recebeu a primeira coloca-

ção geral no índice.

Plano de Recuperação 
Socioeconômica

Além disso, o Plano de Recu-
peração Socioeconômica foi o 
destaque do município e garantiu 
a classificação de Nova Lima para 
a disputa nacional no pilar Desen-
volvimento Socioeconômico e Or-
dem Pública.

Etapa nacional

Nova Lima disputará a etapa 
nacional tanto na categoria geral 
das cidades entre 30 mil e 100 mil 
habitantes quanto no pilar de De-
senvolvimento Socioeconômico e 
Ordem Pública. A premiação ocor-
rerá no próximo mês, em Brasília.
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GOVERNO

HABITAÇÃO

Prefeitura realiza cadastramento socioeconômico 
de moradores do Bairro Santa Rita

Prêmio Band Cidades Excelentes: Nova Lima fica 
em 1º lugar geral na etapa estadual

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
No dia 2 de outubro, foi realizada uma capacitação com o grupo de representantes do bairro e técnicos da Prefeitura sobre os traba-
lhos de regularização fundiária no local. O objetivo do encontro foi prepará-los para o acompanhamento das ações que serão desen-
volvidas no bairro pelos próximos meses.
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Construções de UBSs avançam

Em reunião realizada no último dia 5, o 
Governo Municipal apresentou um projeto 
que prevê a utilização do leito da antiga linha 
férrea para a construção de uma nova via 
com 5 km de extensão entre o bairro Olhos 
D’água, na capital, e Águas Claras, em Nova 
Lima. O encontro ocorreu no Ministério Pú-
blico de Minas Gerais e também contou com 

a participação de representantes da prefei-
tura de Belo Horizonte.

A intervenção é considerada essencial 
para desafogar o trânsito entre o Vila da 
Serra e o Belvedere, no limite entre os mu-
nicípios. Com um Grupo de Trabalho consti-
tuído, a expectativa é avançar na apresenta-
ção, no aprimoramento e na execução desse 

projeto considerado essencial para ambas as 
cidades.

É importante ressaltar que, de acordo 
com a proposta apresentada, não seria per-
mitida a expansão imobiliária nas áreas lin-
deiras, já que a ideia é buscar soluções como 
um veículo leve sobre trilhos (VLT), túneis e 
viadutos.

As obras das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bair-
ros Santa Rita e Oswaldo Barbosa Pena seguem avançando, 
com previsão de entrega para 2022. Em Santa Rita, já estão 
concluídos o muro divisório ao redor da edificação, terrapla-
nagem e toda a parte estrutural, como a execução da funda-
ção, pilares, vigas e lajes do nível inicial.

No momento, está sendo feita a alvenaria, por meio de 
um método que traz vantagens, como a diminuição no tem-
po de execução, economia no custo da obra e técnica exe-
cutiva simplificada. Os serviços complementares de elétrica 
e hidráulica também são realizados.

A expectativa é que essa fase seja concluída em novem-
bro deste ano, quando será iniciada a execução das lajes da 
cobertura e demais serviços.

Oswaldo Barbosa Pena

Já no Oswaldo Barbosa Pena, as obras, que foram inicia-
das em junho deste ano, passam agora pela fase de execu-
ção de contenções por muro de arrimo, devido às caracte-
rísticas topográficas do terreno. Em seguida, será iniciada a 
fundação. 
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Prefeitura apresenta projeto para solucionar 
trânsito na região do Vila da Serra e Belvedere

UBS GALO EM FASE FINAL
A reforma e ampliação da UBS Galo está em fase final, com o percentual de 83% de itens concluídos. Está em andamento a colocação de 
portas e janelas e, para encerrar, será realizada a instalação de itens para combate ao incêndio e sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas, instalação de gradil, revitalização do paisagismo e passeio. A previsão é que a estrutura seja entregue até o final deste ano.
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Nova Lima inicia processo de revisão 
do Plano Diretor

No dia 30 de setembro, a Prefeitura deu 
início ao processo de atualização do Plano 
Diretor da cidade. O evento ocorreu, de for-
ma presencial, no Teatro Municipal Manoel 
Franzen de Lima, com a presença de au-
toridades, empresários, representantes de 
associações de bairro e da sociedade civil. A 
população pôde acompanhar a transmissão 
ao vivo pelo YouTube.

A revisão do Plano Diretor de Nova Lima 
será feita em quatro etapas: Planejamento 
e Abertura dos Trabalhos; Diagnóstico Mu-
nicipal; Diretrizes e Propostas; e Minutas e 
Anteprojetos de Lei.

A primeira fase contemplará o plane-
jamento das ações a serem executadas ao 
longo do tempo e tem como finalidade a ela-
boração de um Plano de Trabalho, que deta-
lhará todas as principais atividades a serem 
desenvolvidas, bem como estabelecer um 
cronograma de acompanhamento e avalia-
ção do projeto. 

Na etapa de Diagnóstico Municipal, ha-
verá as leituras técnica e comunitária. Em 
seguida, na fase de Diretrizes e Propostas, 
será feita a definição de parâmetros téc-
nicos, propostas e zoneamento para o mu-
nicípio, além da elaboração de modelos re-
gionalizados. Finalmente, serão elaboradas 
as minutas de lei, bem como os relatórios e 
produtos finais.

A previsão é de que o Plano Diretor seja 
revisto em 18 meses.
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PARTICIPE

Os interessados em acompanhar de perto todo o processo podem 
acessar o site planodiretornl.gorceix.org.br, onde são disponibiliza-
das todas as informações, bem como esclarecidas as dúvidas. Vale 
lembrar que, em Nova Lima, está vigente o Plano Diretor aprovado 
ainda em 2007, que deveria ter sido revisado em 2017.

“Nova Lima é o pilar do Vetor Sul e 
um dos pilares dos 34 municípios que 
integram a região metropolitana de 
BH, daí a importância da revisão. O 
Plano Diretor da cidade, que é um 
instrumento básico do planejamento 
urbano, é de 14 anos atrás e está 
muito desatualizado. Então, essa 
revisão vai contemplar, em todos os 
seus eixos estruturantes, todas as 
transformações que vivenciamos até 
aqui desde 2007”

“Estamos iniciando um grande 
desafio e tenho certeza de que 
esse trabalho vai trazer diversos 
benefícios para Nova Lima. Nós, da 
Gorceix, trabalharemos dentro de 
toda a transparência, obedecendo 
os procedimentos adotados pelo 
município. Além disso, quem vai 
decidir o que vai ser de Nova Lima 
no futuro são, principalmente, 
os moradores do município, que 
vivem aqui. Será uma oportunidade 
de deixarem um legado para as 
gerações futuras”

“Acredito que uma gestão pública 
que não olha para o seu Plano 
Diretor, não olha para o futuro da 
cidade. A revisão do plano é urgente 
e sempre foi tratada como uma 
das nossas prioridades. Nova Lima 
possui grandes desafios e, a partir de 
agora, teremos a oportunidade de, 
especialmente junto à participação 
popular, desenvolver um trabalho 
sério e comprometido com os 
anseios dos cidadãos”

Mila Costa, 
diretora-geral da Agência de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte

Cristovam Paes de Oliveira, 
presidente-executivo da Fundação Gorceix

João Marcelo,
prefeito de Nova Lima
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TRÂNSITO

JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS 

DE INFRAÇÕES - JARI
BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 2ª Sessão Extraor-
dinária, realizada em 06/08/2021, julgou os recursos abaixo 
especificados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 20ª Sessão Ordinária, 
realizada em 10/09/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 21ª Sessão Ordinária, 
realizada em 16/09/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 22ª Sessão Ordinária, 
realizada em 21/09/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, 
sujeitam-se a interposição de recursos administrativos ao 
Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/
MG, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publi-
cação do presente edital no jornal de circulação de notícias 
do Município de Nova Lima, cujo recurso deverá ser proto-
colizado 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 identi-
ficação 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 documen-
to que comprove a representação (Contrato social-Última 
alteração).

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 14ª Sessão Ordinária, 
realizada em 05/08/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:  

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 15ª Sessão Ordinária, 
realizada em 12/08/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:   

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 16ª Sessão Ordinária, 
realizada em 19/08/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 17ª Sessão Ordinária, 
realizada em 27/08/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 18ª Sessão Ordinária, 
realizada em 31/08/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Nº Defesa 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

4895001202100089  
4895001202100094  
4895001202100095  
4895001202100096  
4895001202100097  
4895001202100098  
4895001202100099   

4895001202100135  
4895001202100136  
4895001202100137  
4895001202100139  
4895001202100141  
4895001202100142  
4895001202100143  
4895001202100144 

4895001202100145  
4895001202100146  
4895001202100147  
4895001202100148  
4895001202100149  
4895001202100150  
4895001202100151  
4895001202100152  
4895001202100153  
4895001202100154

4895001202100138  
4895001202100155  
4895001202100156  
4895001202100157  
4895001202100158  
4895001202100159  
4895001202100160  
4895001202100181  
4895001202100217

4895001202100088  
4895001202100090

4895001202100110

4895001202100108  
4895001202100109  
4895001202100111  
4895001202100113  
4895001202100114  
4895001202100115  
4895001202100116  
4895001202100117  

4895001202100121  
4895001202100124  

2489502021000121  
2489502020000086  
2489502021000113  
2489502021000137  
2489502021000144  
2489502019000195  
2489502019000235  
2489502021000050  
2489502019000236  
2489502021000151  
2489502019000373  
2489502021000127  
2489502021000166  
2489502021000136  
2489502021000031  
2489502021000084  
2489502021000108  
2489502021000112  
2489502021000056

4895001202100125
4895001202100126  
4895001202100127  
4895001202100128  
4895001202100129

4895001202100118  
4895001202100119  
4895001202100120  
4895001202100122  
4895001202100123  

4895001202100091  
4895001202100092  
4895001202100093

4895001202100100  
4895001202100101  
4895001202100102  
4895001202100103  
4895001202100104  
4895001202100105  
4895001202100106  
4895001202100107  
4895001202100112  

HKO7G31 
HNR7600 
QXH8254 
HIC9117 

HIC6948 
GTV6757 
GZY8872 

HES4921 
QNP4409 
HFM7754 
HBD4645 
OLY3576 

OMF3438 
HBL7062 
HJT8128

CMP8436 
GZK3D38 
HNR7600 
PYQ0018 
LRA3687 
GKL3066 
HJQ3468 
HKT5364 
OQO8781 
OQO8781 

LSV3801 
OME9D02 
EBO8374 
HLJ7791 
HFI6267 
OQF6131 
ORA2F81 

HNW3190 
GSX4700

PZO6B27 
QNR2810

PVF3699

OQM5145 
RGA4C65 
QUZ2445 
HEB9230 
PVQ8080 
KHG0932 
HHE5327 
OQL0342

OOW2746 
HOD9857 

DHE9450 
GPY3720 
HEN0615 
HFP4130 
HFW2728 
HGS8179 
HGX3650 
HLO2021 
HOK2487 
OLR4229 
OQN7694 
PWK3791 

PWN9E06 
PZE0610 

QOC0042 
QPS7075 
QXX0A38 
RFU2I35 

RGC5J56 

HMY2901
HKC1412 
HKC1412 
HMV9157 
GZK3D38

GTQ4140 
GXP0854 
HEB9230 
OOW2746 
HEH7243  

HEH1238 
HNM1809 
NYE5011

DVI0883 
QQV3C70 
HLD9429 
HCL3904 
OWZ5030 
PWL8B96 
HMF9948 
HMF9948 
HFI6267 

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações - Nova Lima                                      

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito 
e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG                                  

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 22/07/2021 a 10/08/2021                                                             

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 11/08/2021 a 24/08/2021                                                        

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 24/08/2021 a 06/09/2021                                                    

Notificação da Penalidade de Multa                                                              
Período de devolução: 08/09/2021  a  20/09/2021                                             

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                              

Período de devolução: 12/08/2021 a 23/08/2021               

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                              

Período de devolução: 24/08/2021 a 06/09/2021           

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                              

Período de devolução: 08/09/2021  a  20/09/2021      

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Valor

Valor

Valor

Valor

Hora

Hora

Hora

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

Processamento

APF-4A45        550-90      17/04/2021       130,16          10641807   
AYK-0180         548-70      29/04/2021     195,23          11524840   
GYX-0813        763-31        01/05/2021     293,47          10662970   
HAO-7958       550-90       07/05/2021     130,16           10645889   
HBB-6783        605-01      15/03/2020    293,47           9824977   
HBV-2839        556-80      07/10/2020    195,23          10150638   
HCH-7388        761-72       16/02/2020  5.869,40        9745075   
HCH-7388       653-00     16/02/2020     195,23          9745071   
HEB-4H02        554-14       07/05/2021     195,23          10623295   
HFX-7976          545-22      26/04/2021     195,23          10593224  
HGR-5116          554-14       15/04/2021     195,23          10537127   
HLN-1770         599-10       27/03/2021     293,47          11438316   
HMB-5280      548-70      14/02/2020     195,23          10567943   
HMQ-7438      556-80       01/05/2021     195,23          10638540   
HMW-2573      554-14       07/04/2021      195,23          10582751   
HNF-7657        550-90      24/04/2021     130,16            10668838   
HNS-4345       554-11        29/04/2021     195,23          10702654   
HNZ-1429         554-14       23/04/2021    195,23           10611321   
LQQ-6417         705-61       28/04/2021    293,47          10636206   
MRR-4288        554-11       25/04/2021     195,23          10623254   
NYB-7224         545-21      16/04/2020     195,23           9849503   
PUM-2164         554-14      15/05/2020     195,23          9887173   
PUR-2332         705-61       11/06/2020     293,47         9906653   
PVH-0076        555-00     09/07/2020      130,16         9959335   
PVO-6699       556-80     06/02/2020    195,23          9721362   
PVO-6699       556-80      12/02/2020     195,23         9727541   
PVZ-8639        706-40     23/02/2020    293,47          9742055   
PWP-5544       550-90      13/01/2020     130,16           9681545   
PXO-2565        604-12       08/04/2021     195,23         10633549   
PXU-8309        554-14       06/05/2021    195,23          10640811   
PZI-3946          555-00      16/05/2020     130,16          9860004   
PZJ-4761           554-11        11/03/2020     195,23          9832300   
QNJ-0H40      548-70      29/04/2021     195,23          11524847   
QOL-8495       556-80      09/02/2019    195,23          8939645   
QOT-0496       545-21        17/08/2020    195,23          10034338   
QPA-2823        581-91       08/10/2020   880,41          10181775   
QXR-1D14         555-00      13/05/2021      130,16          10662390   
RFC-2I89          599-10       13/05/2021     293,47          10668348   

BKR-4I80          554-11       02/06/2021     195,23         11618217   
EPJ-4247           554-14     08/10/2020     195,23         10208406   
FLS-6E05         545-26        11/02/2021     195,23         10515472   
FYH-9525         554-14        17/05/2021     195,23         10746683   
FZF-7177           555-00      23/02/2021      130,16         10542911   
FZS-9D03         545-22       11/02/2021     195,23         10469766  
GOL-4074        550-90      23/02/2021     130,16         10487133   
GXZ-7148         653-00       15/02/2021     195,23        10453860   
HAE-1449        556-80      16/05/2021      195,23         10672824   
HAY-5021        653-00      07/05/2021      195,23         10683507   
HBR-2225        555-00     24/02/2021       130,16         10561352  
HCO-1077         617-32      04/10/2020     195,23         10201613   
HDQ-0839       554-14      23/02/2021     195,23         10487427   
HEB-9503       555-00       01/02/2021      130,16         10447575  
HGJ-3143         763-31       03/03/2021    293,47         10520431   
HHD-9139        583-50      12/05/2021     195,23         10663836   
HIJ-7H57           574-63      28/12/2020     130,16         10380955   
HIR-0407          545-21       03/02/2021     195,23         10473545   
HKP-8289       653-00      24/04/2021     195,23          10559993   
HLY-6115           545-21        15/01/2021     195,23          10446275   
HMW-2814     538-00      01/02/2021      130,16          10420638   
MQS-3052      547-90       26/05/2021      130,16          10666073   
MRX-1786         554-13      22/04/2021     195,23          10574672   
NXZ-5458        554-14       12/01/2021      195,23          10358597   
NYC-9J94       555-00      02/03/2021      130,16          10493042   
OEQ-7A40        762-51       06/03/2021     293,47        11386344   
OEQ-7A40        762-51       06/03/2021    293,47         11386383   
OMF-9383       554-14       04/01/2021     195,23         10360075   
OOZ-8171         555-00      04/03/2021     130,16          10532705   
OPB-1757         556-80       21/05/2021    195,23          10739187   
OQO-9H73     556-80      08/01/2021     195,23         10384610   
OQR-1510         581-96        12/01/2021     880,41         11235388   
OXA-0149        555-00      09/03/2021     130,16          10503759   
PUO-0785       556-80       28/01/2021     195,23         10482562   
PUO-3117         556-80      23/05/2021     195,23         10739262   
PVT-8940        587-80       01/02/2021      130,16         11291874   
PWM-8B18      581-96      04/04/2021     880,41         10551290   
PYI-3009         555-00      29/05/2021     130,16          10704826   
PZL-9F34         555-00      09/03/2021     130,16          10502888   
PZP-9683         601-74       15/02/2021      293,47         10480145   
QNF-0541        552-50      22/05/2021      130,16          10719762      
QNZ-1I92          554-14      06/05/2021     195,23          10615941   
QPX-5373         545-21      08/01/2021      195,23         10384579   
QQT-0496       596-70       07/01/2021     1.467,34       10330372   
QQV-2474        581-96      23/02/2021      880,41         10456774   
QWW-5028     579-70     26/05/2020   2.934,70       9898211   
QXS-0F76        545-26      25/02/2021     195,23          10461454   
RFJ-3D98          554-11       20/02/2021     195,23         10457608   
RFV-0F36        573-80       28/01/2021     293,47         10384577  
RGC-2C84       581-96       28/01/2021     880,41         10412001   
RMJ-0G23       581-96      03/03/2021     880,41         10521034

GTF-4176         556-80      08/01/2021     195,23          10330338   
HBS-7902        604-11         27/02/2021     195,23          10470975   
HFI-6A08        573-80      02/03/2021     293,47          10493620   
HFI-6A08        705-61        02/03/2021    293,47          10493621   
HGH-8825      555-00      15/06/2021      130,16           10818076   
HLZ-0991         556-80     05/06/2021     195,23          10753951   
LRT-6H10         554-14        18/01/2021     195,23          11231982   
NUQ-1089       555-00      15/06/2021      130,16          10747693   
OPC-3003       554-14       01/06/2021     195,23          10732873   
PUC-3853        554-14       17/06/2021      195,23          10773599   
PVE-2F25         581-96       01/06/2021     880,41         10783285  
PVU-7D54        581-91        02/05/2021    880,41          10635991   
PWD-2427       518-51         13/03/2021     195,23         10562065   
QOW-5703      550-90      25/04/2021     130,16          10648466   
QWR-8134       550-90      20/02/2021     130,16          10483892   
RAL-3G31          554-11       23/01/2021     195,23          10421050   

DHO-9840       545-21       13/02/2021     195,23          11322374   
GZA-4813         555-00     24/06/2021     130,16           10785746   
HEH-7493         762-51       10/06/2021     293,47          10760047   
HFD-0876        554-12       30/06/2021    195,23          10736826   
HGL-2935        556-80      19/06/2021     195,23         10825963  
HHM-1899       554-14        19/02/2021    195,23          10458054   
HLN-2728        555-00       01/07/2021     130,16          10781570   
KEX-6A00        556-80     18/06/2021     195,23          11659678   
OQF-3I11           555-00     22/06/2021     130,16          10799764   
OQH-8810       581-94       16/06/2021    880,41         11647612   
OQY-0446       545-26      30/06/2021    195,23         10736962  
PHY-9689        573-80      22/06/2021    293,47         10767649  
PUJ-7238         604-12       30/06/2021    195,23          10770686   
QQQ-9B36      554-14       22/06/2021    195,23          10731405

EBN-7E22         554-13        16/07/2021       21:07           10785690   
GNN-5539      555-00       14/07/2021       15:35           10807055   
GTV-0829        552-50      29/07/2021       22:10           10819033   
GVR-5544        653-00     22/06/2021      16:00           10759262   
GZY-6197          555-00     29/06/2021      09:15          10825494   
HAS-1132          705-61        01/07/2021      14:30           10753469   
HBY-4095        545-26      29/07/2021      08:21           10880483   
HGC-7852        554-12        15/07/2021       11:15            10785658   
HGH-1252         554-12       22/07/2021       11:53          10797342   
KNI-5272          555-00      30/07/2021      14:18          10802357   
NYC-0033        545-21       29/07/2021      10:10           10849194   
OOZ-8703       556-80      29/07/2021      10:25           10849204   
OPJ-1585          554-14        21/07/2021      09:50         10890188   
OPU-4513        550-90       27/07/2021       14:45          10833620   
OPU-8832        554-14       12/07/2021       14:45          10773153   
OXK-0463        556-80       15/07/2021       21:13          10830899   
PAM-0724        581-96       24/07/2021       14:47         10807650   
PYD-6H15        581-96        12/07/2021       13:24          10873808   
QUM-8760       554-12       14/07/2021      09:48          11714229   
QXX-0H91        554-12        07/07/2021       11:32           10829182

BDR-3E01        555-00       09/07/2021      14:20           10832980   
GCZ-0A20      556-80       14/08/2021      12:44           11762664   
GWE-6C45      705-61       21/08/2021       15:10           10926912   
GYB-8880       554-14        14/07/2021      10:00           11714247   
HAV-5480       548-70      05/08/2021      18:31            11762011   
HCH-2014        554-13        16/07/2021      21:03            10807278   
HIR-1272           554-12       16/08/2021      15:53            10826752   
HJQ-7138         604-12      02/08/2021      17:39            10842959   
HMU-3F40      604-12       24/08/2021      13:30           11775741   
HNR-0155        573-80     04/08/2021      09:10           10921192   
KMM-1920       552-50      16/08/2021      06:47           11745751   
OLR-9624        555-00      10/08/2021       15:25          10844286   
OPC-0352       550-90      02/08/2021      15:20          10820488   
OPY-5G80       554-12       10/08/2021      10:47           11762447   
PUX-2G09       556-80      18/08/2021      09:23          10857438   
PWU-2B97       552-50       26/07/2021      16:06           10881536   
PYG-3498        555-00     05/08/2021      10:09           10850452  
PZP-8324         555-00       17/08/2021      16:00           10846725   
PZW-7837        555-00       17/08/2021       16:10            10909577

DXS-5156          554-12      30/08/2021      10:17             10832601   
FSZ-8B69         554-14      25/08/2021     09:30            10868303   
GMP-8539       545-22      12/08/2021       11:35            10855277   
GXW-8521        545-22     30/08/2021      07:33           10897766   
HAG-0855        554-12      12/08/2021       11:29            10924208   
HEM-3298       573-80     24/08/2021      08:45           10889406   
HET-6339         554-12       27/08/2021       11:45            10868177   
HGO-6365       581-94      28/08/2021      17:37            10937140   
HHV-1262         554-11       24/08/2021      17:05            10837052   
HJK-9372          554-14      10/08/2021       11:10            10824133  
HNL-7000        555-00     20/08/2021     16:35            11776170   
OXC-9195         550-90     05/08/2021      10:26           10923742  
PUP-4416          554-12       27/08/2021       11:45           10829860   
PWK-7750        555-00     20/08/2021      10:50           11775964   
PXG-9909        556-80      27/08/2021      10:35           10868394   
PXI-0106          556-80      26/08/2021      10:05           10830007   
PXV-1H06         552-50      16/08/2021       12:04           10819114   
QXA-5611          581-94     06/08/2021      09:00           10885035   
QXF-6600        554-12       27/08/2021       10:20           11775818   
QXO-1270         581-96      21/08/2021       20:41            11814198   
QXZ-0F85        581-94      02/08/2021       11:05            10920984  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO                                                                                                                                    
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Trans-
portes 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, consid-
erando 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 30 (trinta) 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                       

COMUNICAÇÃO DE 
ACOLHIMENTO DA DEFESA 

DA AUTUAÇÃO                     

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Trans-
portes 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 Telé-
grafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de 
Multas por não ter localizado os proprietários dos veícu-
los abaixo relacionados, notifica-os das respectivas pe-
nalidades, 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 esta-
belecida no artigo 284  do  C.T.B, como segue:

Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 619/16 
– CONTRAN, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que as defesas da autuação abaixo especificadas, 
tiveram seus respectivos registros arquivados.

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamenta-
res vigentes, faz-se público, para conhecimento dos inter-
essados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 19ª Sessão Ordinária, 
realizada em 02/09/2021, julgou os recursos abaixo especi-
ficados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Recurso 

4895001202100130  
4895001202100131  
4895001202100132  
4895001202100133  
4895001202100134    

GYE2861 
PZA4222 
PZA4222 
PZP6744 
RFZ7F98  

Placa

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                              

Período de devolução: 21/07/2021 a 10/08/2021                  

Placa Infração Data Hora Processamento

BKR-4I80      554-14     29/06/2021    15:55          11674396   
EMW-5644   554-14     23/06/2021   10:55          10759498   
FKJ-9G06     703-01     26/06/2021   23:57          10736548   
GZS-8595     550-90    01/07/2021     21:04          10854303   
HBX-8879     762-52    22/06/2021    09:48         10767645   
HDI-2589      555-00    02/07/2021    10:20          10784963   
HDQ-0839   555-00   16/06/2021     10:59         10747935   
HHA-6283    762-52    22/06/2021    09:46         10785600   
HJA-9019      555-00   06/07/2021      15:16         10790988   
HMU-3F40   596-70     14/07/2021     18:00         11707141  
HNE-5354    555-00    25/06/2021    15:48         10764449   
HOB-4E14     554-12    30/06/2021    14:31          10764829   
JRD-8469     573-80    05/07/2021    20:25         10790717   
NZV-9H80    604-12    23/06/2021     16:47         11668521   
OLR-0515       554-12    29/06/2021   09:30         10843621   
OLR-8808     581-96    08/07/2021     17:26         10788362   
OLS-4696     555-00   24/06/2021    10:48         10731561   
OMA-1C67    555-00    09/07/2021    10:50         10854483   
OPY-8807     550-90    01/07/2021      21:15         10836575   
PXH-6G47    550-90    23/06/2021   20:55         10820267   
PYU-7628      545-21    28/06/2021     12:22         10770277   
PZS-1710        550-90    01/07/2021      21:10          11685734  
PZX-8381       554-12    06/07/2021    09:43          10823100   
QKN-5566    555-00    01/07/2021     16:45          10747334   
QMQ-4105    542-81    24/06/2021    15:35          10838000   
QNA-1F38     550-90   08/07/2021     14:34         10788354   
QNA-1F38     550-90   09/07/2021     11:00          10795853   
QON-6211     555-00     14/07/2021     17:48         10841141   
QPY-5046     554-12      12/07/2021     10:30         10767083
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Ruas e avenidas do município seguem receben-
do placas de identificação, com nome da via, bairro 
e CEP. No total, outras 60 placas em 30 postes foram 
instaladas no Chácara Bom Retiro, Chácara dos Cris-
tais, Cristais e Bela Vista. A iniciativa é resultado de 
medida compensatória estabelecida pelo Governo 
Municipal com empresas que se instalam na cidade.

Além das placas, foram instalados ainda dois abri-
gos de ônibus na MG-030 e sinalizações verticais, 
com placas de parada obrigatória, velocidade máxima 
permitida, proibido parar e estacionar, quebra-molas, 
aclive e declive acentuado.

A Prefeitura realizou, nesta semana, a 
mudança de local da sede da Secretaria de 
Segurança, Trânsito e Transportes Públicos 
e da Guarda Civil Municipal. A troca para as 
novas instalações tem como objetivo me-
lhorar as condições de trabalho dos servido-
res e a prestação de serviço aos cidadãos. A 
nova sede está localizada na Rua Edgar Cas-
semiro, 71 A, Bairro Oswaldo Barbosa Pena.

Placas de identificação continuam sendo 
instaladas na cidade

13

SEGURANÇA E TRÂNSITO

FISCALIZ AÇÃO
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A Administração Municipal segue 
atuando para garantir o cumprimen-
to das determinações vigentes na 
Onda Verde do Plano Minas Cons-
ciente, do governo estadual. Nos úl-
timos 30 dias, foram executadas 372 
ações.

A Vigilância Sanitária realizou 141, 
sendo 61 vistorias e renovações, 63 
processos de licenciamento e 17 de-
núncias atendidas.

A Divisão de Fiscalização de Ati-
vidades Urbanas registrou 159 ocor-
rências, sendo 28 demandas da 
Ouvidoria, 37 ocorrências, 70 notifi-
cações, 22 embargos e duas interdi-
ções.

Já a Guarda Civil Municipal reali-
zou 72 ações, sendo 38 preventivas e 
nove denúncias, além de 25 deman-
das atendidas pelo grupamento am-
biental.
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Mais de 370 ações realizadas

Nova sede para 
a secretaria e 
a Guarda Civil 
Municipal
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Seleções da cidade levarão as cores 
e o nome do Villa Nova

Parquinhos são instalados em 11 localidades

14

ESPORTE E L AZER

O Governo Municipal selou uma 
parceria com o Villa Nova Atlético 
Clube, time de futebol da cidade e um 
dos mais tradicionais de Minas Ge-
rais, que autorizou o uso de sua ima-
gem pelas seleções de Nova Lima. A 
assinatura do acordo ocorreu no dia 
2, em um evento no Estádio Munici-
pal Castor Cifuentes, que antecedeu 
a partida válida pela última rodada do 
quadrangular final do Campeonato 
Mineiro – Módulo II, que decretou o 
título do Villa e seu retorno à elite do 
futebol do estado.

As seleções municipais passarão a 
vestir o tradicional uniforme alvirru-
bro nas disputas de modalidades do 
esporte especializado, como voleibol, 
futsal, basquete e handebol. Com as 
cores, o símbolo e o nome do Leão 
do Bonfim, as equipes passarão a se 
chamar Seleção de Nova Lima / Villa 
Nova.

A Prefeitura instalou 
vários playgrounds, parqui-
nhos destinados à recre-
ação infantil, em diversos 
pontos da cidade. No total, 
11 locais foram contempla-
dos com os equipamentos: 
Alto do Gaia, Banqueta do 
Rego Grande, Jardim Cana-
dá, Campo do Montanhês, 
Honório Bicalho, Boa Vista, 
Paulo Gaetani, São Sebas-
tião das Águas Claras (Ma-
cacos), Oswaldo Barbosa 
Pena II, Vila da Serra e Praça 
da Bíblia.

Além de serviços de jar-
dinagem no entorno dos 
playgrounds, lixeiras, ban-
cos e guarda-corpo tam-
bém estão sendo instalados 
em alguns locais. 

É importante ressaltar 
que os brinquedos são vol-
tados para crianças de até 
12 anos, e as instalações 
seguem os cuidados e pa-
drões necessários para ga-
rantir a segurança dos usu-
ários. A durabilidade desses 
equipamentos depende da 
utilização correta por parte 
das pessoas.
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Castramóvel: defesa, proteção e controle 
populacional dos animais em Nova Lima

Região do Cabeceiras recebe pomar urbano

15

MEIO AMBIENTE

A Prefeitura deu iní-
cio ao projeto de Cas-
tramóvel, resultado de 
um acordo celebrado 
com o Ministério Público 
de Minas Gerais. A ação já 
contemplou 180 castra-
ções de cães e gatos em 
Honório Bicalho e 160 em 
Água Limpa.

Durante 24 meses, o 
serviço realizará na cida-
de 1.250 procedimentos 
cirúrgicos, sendo 920 ca-
ninos e 330 felinos no pri-
meiro ano e, no segundo, 

mais 1.120 procedimen-
tos, com 790 atendimen-
tos caninos e 330 felinos.

Para agendar a cirur-
gia, é necessário que o 
animal tenha tomado a 
vacina múltipla (cães) ou 
tríplice (gato) nos últimos 
12 meses – os filhotes fe-
linos devem pesar, no mí-
nimo, 1 kg. Caso não esteja 
em dia, poderá agendar a 
vacinação no Castramó-
vel ou pelo WhatsApp do 
telefone (31) 99792-7099.

No dia 8 deste mês, o 
Governo Municipal con-
templou a região do Ca-
beceiras com um pomar 
urbano. Mudas de árvores 
frutíferas foram planta-
das no entorno do Campo 
do Montanhês. Dentre as 
espécies, estão pitanga, 
acerola, amora, limão tai-
ti, laranja pera rio, gravio-
la, mexerica e jabuticaba.

Na oportunidade, a 
Prefeitura também auto-
rizou o uso de água de um 
poço existente no local 
para irrigação, paisagis-
mo e recreação.

Público-alvo:
- Animais da população de baixa renda
- Animais comunitários
- Animais tutelados por ONGs e protetores de animais

Próximos bairros:
- Jardim Canadá: de 26 a 28 de outubro
- São Sebastião das Águas Claras (Macacos): de 9 a 11 de novembro
- Centro: de 23 a 25 de novembro e de 7 a 9 de dezembro
O atendimento funcionará das 8h às 17h
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Nova Lima Literária: projeto apoia lançamento 
de livros de escritores da cidade

Live “Elas na 
Cultura” traz 
vencedoras 
do Prêmio 
de Cultura 
Popular

Nova Lima se destaca por 
ter muitos escritores que levam 
o nome da cidade para Minas 
Gerais, o Brasil e o mundo. Com 
o objetivo de apoiar esse traba-
lho, a Prefeitura tem realizado 
ações de apoio aos escritores 
que pretendem lançar sua obra 
literária no município. 

O projeto teve início em se-
tembro com o lançamento do 
livro “Estação 50: parada obri-
gatória”, da pedagoga e mestre 
em gestão de pessoas, Cláudia 
da Mata. Além de oferecer o es-
paço para a realização do lan-
çamento, o Governo Municipal 
apoia os autores na organização 
e divulgação do evento. 

Para o mês de novembro, já 
estão programados mais dois 
lançamentos. 

A última edição do projeto Elas na Cultu-
ra, realizado no dia 7 de outubro, trouxe de-
bates potentes sobre as culturas populares. 
Entrevistadas pela jornalista e escritora, Ju-
liana Rocha, as convidadas Janaína Lírio, da 
Associação Centro Espírita Pai Benedito de 
Aruanda; Nayara Horta, presidente do Clube 
do Cavalo de Nova Lima; e Mariana Lacerda, 
do coletivo cultural feminino Joga, Idalina!, 
falaram sobre os projetos desenvolvidos, os 
desafios enfrentados e como a sociedade 
pode participar ativamente para que essas 
culturas se fortaleçam. 

O Elas na Cultura foi criado com o ob-
jetivo de destacar o trabalho cultural das 
artistas nova-limenses que são referên-
cia dentro e fora da cidade.Quem perdeu 
a entrevista pode acessá-la no instagram 
@culturanovalima.
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MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3541-9635
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Semana do Congado comemora e reverencia 
raízes negras da cidade

“Visite Nova Lima - Nas Trilhas” será 
na região de Honório Bicalho

No mês em que se celebra o Dia de Nossa Se-
nhora do Rosário (7) – considerada protetora dos 
congadeiros –, a Prefeitura realiza, de 26 a 28, na 
Escola Casa Aristides, a exposição “Nossas Raízes: 
Guarda de Marujo de Nossa Senhora Aparecida e 
Guarda de Marujo de Congado de Nossa Senhora 
do Rosário”.

No local, os visitantes poderão conhecer um 
pouco da história dos congados ativos em Nova 
Lima, ver as indumentárias utilizadas e ter conta-
to com essa manifestação cultural tão importante 
para o desenvolvimento e manutenção das raízes 
da cidade.

Além de participar da exposição, a Guarda de 
Congado realizará no domingo (31/10), a procissão 
com concentração e saída da Igreja de São José 
Esposo de Maria (Rua Winston Churchill, 324, Vila 
São José), em direção à Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, onde ocorrerá, às 15h, a tradicional Missa 
Conga.

Os amantes da natureza e 
de atividades ao ar livre têm 
um encontro marcado no dia 7 
de novembro. O projeto “Visi-
te Nova Lima - Nas Trilhas” vai 
guiar os interessados na região 
de Honório Bicalho, apresen-
tando as belezas naturais lo-
cais.

A trilha será feita a pé e é 
de nível fácil. Ao todo serão 7 
km passando por pontos como 
o Santuário de Matozinhos, o 
mirante e o açude. A concen-
tração será na praça de Honó-
rio Bicalho, às 7h30 da manhã.  

No dia da trilha, é orienta-
do que os participantes usem 
protetor solar, óculos, roupas 
leves e confortáveis e levem 
água e lanche.
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CULT URA

T URISMO

Programação

- 26 a 28/10, das 9h às 21h - Exposição “Nossas Raízes: Guarda de Marujo de Nossa Senhora Aparecida e Guarda de Marujo de 
Congado de Nossa Senhora do Rosário”, na Escola Casa Aristides
- 27/10, às 19h30 - Roda de Conversa com a Guarda de Marujo Nossa Senhora Aparecida e o Coletivo Timbuctu, na Casa Aristides
- 31/10, às 13h – procissão com concentração e saída da Igreja de São José Esposo de Maria (Rua Winston Churchill, 324 - Vila 
São José)
- 31/10, às 15h – Missa Conga na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (seguindo as medidas de prevenção à Covid-19, o público 
será limitado)

“Nova Lima tem uma natureza 
muito rica e poder conhecer as 
trilhas é um grande privilégio para 
nós, nova-limenses, e para os 
turistas”

Paulo de Freitas,
morador do Bairro Jardim das Américas
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Praças de Nova Lima recebem FeirArtesanal 
Itinerante

Lagoa dos Ingleses recebe 2ª etapa do Desafio 
Virtual de Mountain Bike

A FeirArtesanal Itinerante está 
levando produtos artesanais e ali-
mentos agroecológicos como pães 
caseiros, queca, lamparina, hortali-
ças, cogumelos orgânicos e cerveja 
artesanal para as praças da cidade. 

A iniciativa visa conectar o pro-
dutor local direto com o público, ofe-
recendo alimentos e produtos fres-
cos, saborosos e de mais qualidade, 
tudo feito por quem é de Nova Lima. 

A feira é uma iniciativa da Em-
presa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater–MG), com o apoio 
da Prefeitura e da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Nova Lima. 
A proposta é percorrer uma vez ao 
mês as regiões turísticas de Nova 
Lima: Sede, Nordeste, Noroeste e 
Vila da Serra. 

T URISMO

Próximas edições: 
24 de outubro - Vila da Serra
27 e 28 de novembro - Lagoa dos Ingleses (Avenida Princesa Diana, 360)

Mais uma vez, Nova 
Lima desafia os pra-
ticantes de Mountain 
Bike. Agora, os atle-
tas têm até o dia 7 de 
novembro para per-
correr a famosa trilha 
Milk-shake, na região 
da Lagoa dos Ingleses, 
registrando a ativida-
de no aplicativo Strava. 
Haverá premiação para 
os vencedores em cada 
categoria – 10 km (tu-
rismo), 25 km (reduzido) 
e 30 km (completo) – e 
para os vencedores ge-
rais.

Conhecida em todo 
o estado e visitada por 
atletas profissionais 
e amadores, a trilha é 
marcada pelos trechos 
singles, rock gardens e 
muita adrenalina.

Essa é a segunda 
etapa do desafio, já que 
a primeira ocorreu na 
Sede, no mês de agosto, 
e contou com a partici-
pação de mais de 500 
atletas. 
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“O Desafio Nova-
limense de MTB foi a 
primeira oportunidade 
que tive de participar 
de um campeonato. 
Pedalo há pouco 
mais de um ano e, 
graças ao desafio, 
pude me superar no 
esporte, ficando com 
o 3° melhor tempo 
na minha categoria. 
Espero conseguir ir 
ainda melhor na etapa 
Lagoa dos Ingleses, 
que é mais técnica e 
desafiadora”

Felipe Quintão,
morador do Bairro Quintas



Concluída a primeira etapa das obras na rua 
e travessa José de Oliveira, no Bela Fama

Simplifique! vai oferecer mais agilidade 
nos serviços públicos

A partir de novembro, 
a Prefeitura oferecerá 
aos cidadãos mais uma 
opção nos atendimen-
tos: o Simplifique! A nova 
ferramenta visa desbu-
rocratizar o acesso ao 
serviço público e melho-
rar os processos internos 
que afetam diretamente 
os cidadãos.

O usuário poderá re-
latar sua experiência no 
acesso ao serviço públi-
co, descrevendo alguma 
etapa do atendimen-
to em que considerou 
moroso, burocrático ou 
apresentou algum tipo 
de infortúnio. A Ouvido-
ria encaminhará a mani-
festação ao gestor da se-
cretaria responsável para 
avaliar a possibilidade de 
revisão dos processos 
internos e aplicação de 
melhorias. 

O objetivo é tornar os 
resultados mais ágeis e 
positivos, melhorando a 
qualidade do atendimen-
to aos usuários dos ser-
viços públicos, por meio 
da participação popular.

A Prefeitura termi-
nou a primeira etapa 
das obras de drenagem 
pluvial da rua e traves-
sa José de Oliveira, no 
Acaba Mundo, localida-
de do Bairro Bela Fama, 
que duraram cerca de 
oito meses. Os serviços 
de esgotamento sanitá-
rio estão em andamen-
to e a próxima fase, que 
vai contemplar a Rua 
Abílio Ribeiro, já está em 
processo de licitação. O 
valor do contrato dessa 
etapa da obra é de cerca 
de R$ 980 mil.
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OUVIDORIA

REGIÃO NORDESTE

Entre em contato com a Ouvidoria:
Aplicativo: eOuve
Site: novalima.mg.gov.br 
E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br 
Telefones: (31) 3542-5980 / 98773-1172 / 98899-1217
Presencial: Rua Scott, 69 A, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
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Operação tapa-buracos no Jardim Canadá

Água Limpa começa a receber instalações 
de rede da Cemig

Simulado de emergência em barragens é realizado 
em São Sebastião das Águas Claras

As ruas James e Kremilin ago-
ra apresentam melhores condi-
ções de uso depois que foi reali-
zada a operação tapa-buracos. 
Essa manutenção previne o apa-
recimento de fissuras que podem 
levar à infiltração de água e pro-
vocar a formação de novos bu-
racos e crateras. As vias em boas 
condições oferecem mais segu-
rança para pedestres e motoris-
tas, pois favorece a diminuição de 
acidentes e a redução de quebra 
de veículos, além de contribuir 
para viagens mais rápidas e com 
menos interrupções.
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REGIÃO NOROESTE

Após a Prefeitura realizar uma 
série de tratativas com a Cemig, 
foram iniciados os trabalhos técni-
cos de instalação de energia junto 
a equipamentos públicos do Água 
Limpa, como a nova unidade básica 
de saúde, a futura creche e a Esco-
la Municipal Urcino do Nascimento, 
que tem capacidade para atender 
300 estudantes do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental.

Antiga reivindicação da comu-
nidade, esse é mais um passo im-
portante para avançar com a in-
fraestrutura no bairro, que passa 
por um dos maiores processos de 
regularização fundiária urbana da 
América Latina.

Luz no bairro
As contratações dos serviços 

para a implementação da energia 
elétrica regular no Água Limpa já 
constam no cronograma da Cemig 
para 2022. É importante ressaltar 
que todo o bairro será contempla-
do.

Os moradores, inclusive, podem 
se antecipar à chegada da energia 
regular e comparecer ao escritório 
da Unidade de Atendimento Inte-
grado (UAI), localizado na Avenida 
dos Juízes, 635 (junto à Associação 
ABBAL), para preencher o Formulá-
rio de Cargas da Cemig. A participa-
ção de todos é fundamental para o 
dimensionamento da rede que será 
instalada no bairro.

No dia 21 de outubro, a co-
munidade de São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos) par-
ticipou do simulado prático de 
emergência da Zona de Autos-
salvamento (ZAS) das barragens 
B3/B4, B6, B7 e Taquaras, da 
mina de Mar Azul; barragem 5, 
da mina da Mutuca; e Capão da 
Serra, da mina de Tamanduá.

Após o toque das sirenes, os 
moradores seguiram pelas rotas 
de fuga até os pontos de encon-

tro localizados em área segu-
ra. Durante 30 minutos, alguns 
acessos foram bloqueados para 
garantir a segurança de todos e a 
efetividade do treinamento.

O simulado integra o Plano de 
Ação de Emergência para Bar-
ragens de Mineração (PAEBM) 
e tem a finalidade de reforçar a 
cultura de prevenção, orientan-
do a população sobre como pro-
ceder em caso de necessidade.
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