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Um espetáculo de cores e luzes
Para celebrar uma das mais tradicionais festas do ocidente, preparamos
uma programação especial, além de
decoração e iluminação de Natal exuberantes em diversos pontos da cidade,
como na Praça Bernardino de Lima, no
Centro, onde apresentamos oficialmente esse espetáculo de cores e luzes, no
dia 19 de novembro. Até dezembro, a população poderá conferir apresentações
de corais e artistas da cidade, se preparando para a celebração natalina.
A beleza da ornamentação pode ser
vista em diversos outros pontos do mu-

nicípio, como na Capela de São Sebastião (São Sebastião das Águas Claras –
Macacos) e na Praça Quatro Elementos
(Jardim Canadá), na região noroeste; na
Praça Agostinho Rodrigues de Melo (Honório Bicalho), na região nordeste; na
Praça Hélio Lodi, no Vila da Serra; além
do trevo da máquina (acesso à sede) e
da Praça Ernani Ribeiro da Silva (Bicame), principal cartão-postal de Nova
Lima.
Vale a pena visitar esses locais e se
encantar com a mais bela iluminação de
Natal da cidade. Com essa ação de final

de ano, queremos celebrar as conquistas
alcançadas em 2021 e incentivar os nova-limenses a celebrarem a esperança e
o início de um novo tempo, com saúde,
paz e realizações.
“Com essa ação de final de ano, queremos
celebrar as conquistas alcançadas em
2021 e incentivar os nova-limenses a
celebrarem a esperança e o início de um
novo tempo, com saúde, paz e realizações”

Gestão Municipal

EDU CAÇ ÃO

Vem aí a Conferência Municipal
de Educação on-line
Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal promoverá a Conferência Municipal
de Educação 2021, pela primeira
vez totalmente on-line e com
transmissão ao vivo pelo canal
oficial do YouTube da Prefeitura.
O evento será realizado nos dias
1º e 2 de dezembro.
Neste ano, a conferência tem
o objetivo de incentivar o debate
sobre inclusão, equidade e qualidade da educação brasileira.
Servidores da educação podem
se inscrever para participar dos
grupos de trabalho, mediante
inscrição prévia no site da Prefeitura, até o dia 29. Já as palestras estarão disponíveis para
todos os interessados e não será
necessário fazer inscrição.
Durante o evento, ainda serão eleitos os delegados que vão
representar Nova Lima nas conferências estadual e nacional,
em 2022.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES NO SITE NOVALIMA.MG.GOV.BR E PARTICIPE!
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EDU CAÇ ÃO

Prefeitura entrega mais 220 computadores
às escolas municipais
Fotos: Lívia Bastos

No começo do mês, o Governo Municipal iniciou
a entrega de 220 computadores para as unidades
de ensino. A medida é mais um passo da renovação
do Parque Tecnológico da Educação. A estimativa é
que, até o final de fevereiro de 2022, todos os computadores estejam em funcionamento nas unidades de ensino.
Trata-se de computadores modernos equipados com monitores, pacote Office 2019, HD SSD e
Windows 10 atualizado, entre outros recursos tecnológicos. O objetivo é equipar tanto a direção e
supervisão das escolas quanto setores estratégicos
pedagógicos e coordenação da cozinha, facilitando
a rotina escolar.
A Escola Urcino do Nascimento (Água Limpa)
foi a primeira contemplada com a instalação de oito
computadores, contando com o servidor – eletrônicos indispensáveis para o funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas do espaço.
O Centro Psicopedagógico (CPP) Jardim Canadá também será incluído no cronograma. Por meio
dessa iniciativa, será possível implementar novas
metodologias e a adoção de instrumentos para facilitar a aprendizagem dos estudantes atendidos.

Cadastramento para o transporte
escolar começa em 1º de dezembro
A Prefeitura vai abrir, em dezembro, o
cadastramento dos estudantes que querem
utilizar o transporte escolar, no ano letivo de
2022. Os alunos já contemplados neste ano,
até 31/7, devem se inscrever para renovação
do benefício entre 1º e 22 de dezembro. Os
novatos poderão se cadastrar no próximo
ano: de 3 a 12 de janeiro.
O atendimento para inscrição será presencial, na Escola Municipal Emília de Lima
– Anos Finais (George Chalmers), Secretaria
de Educação ou na Escola Estadual Maria
Josefina Sales Wardi, conforme agendamento a ser feito por telefone.
Quem pode receber o benefício?

AGENDAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Secretaria Municipal de Educação:
(31) 3541-4855 / 3547-5045

Estudantes da rede municipal de ensino matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental; alunos da rede estadual, do 1º
ao 3º ano do Ensino Médio; ou da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) - que residam há
mais de 1 quilômetro da escola de referência.
Cada caso será analisado com base nos critérios de zoneamento.

NO ATO DO CADASTRO É OBRIGATÓRIO APRESENTAR OS ORIGINAIS E CÓPIAS DE:

- Comprovante de endereço recente em nome do pai, da mãe ou do estudante (contas de água, luz ou telefone, guia do IPTU
ou declaração da UBS mais próxima da residência)
- Certidão de nascimento do estudante ou carteira de identidade
- Comprovante de rematrícula ou matrícula na escola, para 2022, contendo turno e data da emissão
- Cartão da Via Ouro (para estudantes que foram contemplados em 2021)
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Nova Lima alcançou
uma marca inédita de cobertura dos serviços de
odontologia. Pela primeira vez na história, a cidade
tem estrutura capaz de
atender 94% da população
pelo SUS.
Além das contratações
de mais profissionais, as
unidades de atendimento
de saúde bucal estão mais
equipadas. Em agosto, a
Prefeitura adquiriu nove
cadeiras
odontológicas
novas para substituir as
antigas do Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) e da Unidade Básica
de Saúde (UBS) Honório
Bicalho, oferecendo mais
conforto para os pacientes.
Os exames estão mais precisos e ágeis, com a aquisição de um aparelho de
raio–X mais moderno para
o CEO e o remanejamento
de outro para tirar radiografias de urgência na UPA.
Já os consultórios das
UBSs e das escolas municipais agora contam com
novos aparelhos utilizados
para obturação dental, resina, jato de bicarbonato,
pontas odontológicas, entre outros.

Fotos: Lívia Bastos

Administração Municipal investe em estrutura
dos serviços de saúde bucal

“Fiz a avaliação com o dentista e, em menos de dez dias, fui
chamado para fazer o tratamento de gengiva e limpeza. Todos muito
atenciosos, excelente atendimento”
Marcelo Fernandes Silva,
paciente da UBS Honório Bicalho

Atendimentos eletivos
Nova Lima foi uma das
primeiras cidades da Região
Metropolitana a retomar os
atendimentos dentários não-urgentes, após melhora da
situação da Covid-19. Desde
agosto, todos os consultórios
já estão recebendo pacientes
com demandas eletivas. Isso
porque, ao longo da paralisação
dos serviços determinada pelo
Ministério da Saúde, o departamento odontológico municipal
foi estruturado para se adequar
às novas normas de esterilização e demais exigências da Vigilância Epidemiológica.

PRÓTESES MÓVEIS A PREFEITURA REDUZIU O TEMPO MÉDIO DE ESPERA POR PRÓTESES
MÓVEIS (DENTADURA E ROACH), QUE ERA DE DOIS ANOS. AGORA, OS PACIENTES ESTÃO SENDO
CHAMADOS PARA INICIAR O TRATAMENTO ENTRE 30 A 40 DIAS APÓS ENCAMINHAMENTO.
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Cidade apoia cuidado com a saúde integral do homem
Entrevista

Foto: Lívia Bastos

Dr. Marcos Vinícius Martins,
médico da UBS Retiro

“Frequentemente faço check-up aqui na UBS, com
exames de pressão e outros de rotina. Desde sempre
cuidando da saúde”
Geraldo Ramos Tito,
paciente da UBS Retiro

A campanha do Novembro Azul completa, neste ano, uma
década. Desde sua implementação no Brasil, quando o foco era
conscientizar sobre o câncer de próstata, as ações ganharam
novas abordagens e, hoje, tratam da promoção da saúde do homem de forma integral.
O desafio começa por educar o público masculino a buscar
os serviços de saúde, não só em casos de urgência. Dos pacientes atendidos nas unidades básicas de Nova Lima, somente
36% são homens. É nas UBSs que são feitas as consultas de rotina, acompanhamento de doenças crônicas, coleta de exames,
entre outros.
Confira a entrevista ao lado com o médico da UBS Retiro, Dr.
Marcos Vinícius Martins, que fala sobre a saúde integral masculina e a necessidade de quebrar tabus sociais.
MAIORES CAUSAS DE MORTALIDADE DE HOMENS NO BRASIL

1ª - Causas externas (agressão por arma de fogo, agressão por
objeto cortante e acidentes com veículos)
2ª - Doenças cardiovasculares (infarto, AVC e hemorragia
intracerebral)
3ª - Neoplasias (câncer de pulmão e brônquios, estômago e
esôfago)
4ª - Doenças do aparelho digestivo (doença alcóolica do fígado
e cirrose hepática)
5ª - Doenças infecciosas parasitárias (Aids e tuberculose)
SERVIÇOS DO SUS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM

Consultas, vacinas, tratamento odontológico, exames
laboratoriais, rastreamento do risco cardiovascular, entrega
de medicamentos gratuitamente, pré-natal da parceira,
teste rápido para ISTs, grupos de atividade física, grupos
e acompanhamento para perda de peso, tratamento do
tabagismo, oferta de preservativos, além de distribuição
de materiais educativos sobre doenças mais comuns,
acompanhamento de hábitos de vida saudáveis, saúde sexual
e reprodutiva, e paternidade.

O que é a saúde integral?
É olhar o paciente como um todo, visando não só a condição física,
mas o contexto familiar e social que influenciam a qualidade de vida
do indivíduo. É trabalhar para prevenir doenças e promover saúde.
Quando é a hora de redobrar a atenção com a saúde integral?
Os cuidados devem ser tomados desde o nascimento. Ter atenção
quanto ao aleitamento materno, alimentação, prática de exercícios
físicos e desenvolvimento de demais hábitos na infância e adolescência, que vão refletir na saúde física e mental daquele homem até
a terceira idade. No entanto, pacientes a partir de 45 anos ou que
possuem fatores de risco, como doenças crônicas e histórico familiar
de câncer, precisam redobrar os cuidados, fazendo exames de rotina,
pelo menos, uma vez ao ano.
Qual o primeiro passo para o homem que ainda não começou a
cuidar da sua saúde como um todo?
A primeira coisa a ser feita é quebrar o mito de que a consulta médica
serve só para quem está doente. Cuidar de si é, antes de tudo, não
adoecer. As pessoas devem procurar o médico também como forma
preventiva, buscando orientações.
Na sua opinião, por que os homens procuram menos os serviços
de saúde preventivos?
O homem acredita nesta cultura da não-fragilidade masculina que
o impede de adoecer. Acaba que ele só aparece no consultório médico quando está incapacitado de trabalhar ou apresenta problemas
frequentes para ter relações sexuais, fatores que afetam este estereótipo de masculinidade. Quando vamos investigar, a doença está
avançada, os prejuízos não são totalmente reversíveis e a qualidade
de vida do paciente fica comprometida.
Você percebe que homens têm maior tendência a não fazer o
acompanhamento de doenças crônicas?
Com certeza. O homem tem mais resistência em relação à mudança
de hábitos e às restrições que o tratamento das doenças crônicas
normalmente demanda, como mudar a rotina alimentar, abandonar
as bebidas alcóolicas e o cigarro, tomar a medicação de forma correta e seguir outras recomendações. Na diabetes, por exemplo, é muito
comum que o paciente não leve a sério a doença até o dia em que o
quadro complica, levando à cegueira ou à necessidade de amputar
um membro.
Dentre as maiores causas de mortalidade de homens no Brasil,
quatro delas são influenciadas direta ou indiretamente pelo alcoolismo e tabagismo. Por que, mesmo sendo tão difundidos os
prejuízos que o álcool e o cigarro causam para a saúde, as pessoas
insistem no consumo?
O consumo destes produtos voltou a ser visto como uma questão
de status social na adolescência. Os jovens têm começado a usá-los
cada vez mais cedo. Quando eles se dão conta, perderam o controle
e aquele comportamento levou ao vício.
O que é preciso para quebrar o tabu do sexo seguro para os homens?
Além do estereótipo masculino sobre o qual conversamos, é preciso
tirar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da área de julgamento. O paciente acha que vai procurar um médico e vai ser questionado sobre o porquê de ele não ter usado camisinha. Não vai haver
essa pergunta, porque o sistema de saúde está aqui para cuidar do
paciente e não para julgar. Se o paciente teve relação sexual desprotegida e está em dúvida se contraiu uma IST, tem o direito de fazer
o exame gratuito pelo SUS, sem qualquer exposição do diagnóstico,
assim como do tratamento.
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Município avança na aplicação
da dose de reforço contra a Covid-19
Fotos: Lívia Bastos

Desde setembro, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da dose de reforço contra a
Covid-19 em idosos, inicialmente, para imunossuprimidos e profissionais de saúde. Agora, o serviço será estendido para maiores de 18 anos. Veja
o que você precisa saber sobre a terceira dose:
Quem já pode tomar?
Maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há, no mínimo, cinco meses. No caso dos
imunossuprimidos, que tenham completado 28
dias após a segunda dose. Consulte em novalima.
mg.gov.br a lista de quem entra neste grupo.
Só quem tomou Coronavac pode tomar a terceira dose?
Não. Qualquer pessoa, independentemente de
ter tomado Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou
Janssen, será imunizada com a terceira dose.
Por que tem um intervalo entre a segunda e a
terceira?
Este intervalo foi estabelecido por meio de estudos que analisaram a quantidade de anticorpos
presentes nas pessoas vacinadas ao longo do
tempo. Constatou-se que a proteção começa a
diminuir a partir de seis meses da imunização.
Qual o imunizante usado na terceira dose?
No momento, o reforço está sendo realizado exclusivamente com a vacina Pfizer.

DESEN VO LVI M E NTO S O C I A L

Campanha marca 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as Mulheres
Segue até o dia 10/12 a campanha de 16
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O projeto tem o objetivo de
promover encontros com cidadãs nova-limenses e convidadas, para debater temas
relativos à violência de gênero e seus recortes.
Os eventos tratarão de assuntos como:
violência contra as mulheres para além do
contexto doméstico, o impacto do trabalho
infantil no gênero feminino, a violência de
gênero contra a população LGBTQIAP+, entre outros. A campanha promoverá também
um fórum sobre educação para igualdade e
diversidade, com a participação de Duda Salabert – professora, vereadora de BH e idealizadora da ONG Transvest.
Programação: novalima.mg.gov.br
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Prefeitura amplia serviços para
usuários do Espaço Cidadania
Foto: João Victor Moraes

A Prefeitura estendeu, neste mês de novembro,
a cobertura de serviços oferecidos para a população
em situação de rua atendida no Espaço Cidadania. O
novo termo, que prevê a ampliação do atendimento,
foi assinado no dia 10/11.
A partir de agora, o espaço disponibilizará
diariamente jantar para os usuários, além do café da
manhã e almoço, que já eram oferecidos. O horário
de atendimento, que antes era das 8h às 18h, passará
a ser das 8h às 0h. O local funcionará também aos
sábados, domingos e feriados.
Por se tratar de um programa de caráter
assistencial, o Governo Municipal aumentou o período
de vigência do novo termo de colaboração, de 12 para
30 meses. O objetivo é garantir a continuidade dos
serviços pelo maior espaço de tempo, evitando que
a troca frequente de entidade executora do contrato
afete o trabalho prestado à população.

“No Espaço Cidadania, eles amparam as pessoas em situação de rua, que podem estar nessa
condição por vários motivos. Aqui, a gente se sente realmente como um ser humano. Eu só posso
agradecer e aproveitar para pedir que a sociedade mude o olhar e acredite na gente”
Cleber da Silva,
usuário dos serviços

“Já estive em espaços parecidos como esse em outras cidades e aqui é o melhor que já conheci. O
pessoal é muito competente, e eles respeitam nossa liberdade, a gente não fica preso. Além de que
a gente pode estar em um dia ruim, todos aqui te acolhem, não fazem nada para te prejudicar”
Fernando de Oliveira Franco,
usuário dos serviços

Foto: Lívia Bastos

Cidade promove Mês da Consciência Negra
Neste ano, a proposta de promover
discussões e ações de combate ao racismo
extrapolou o dia 20, data em que é comemorado
o Dia da Consciência Negra, e contemplou todo
o mês. A programação do Novembro Negro
contou com uma série de lives, que começou no
último dia 4.
Os encontros virtuais abordaram os avanços
e recuos na luta do povo negro, assim como
a história e cultura afro-brasileira. Buscando
abranger a diversidade, a programação trouxe
temas, como: pessoa negra com deficiência,
saúde mental para os jovens, racismo cotidiano,
políticas públicas e cotas raciais, patrimônio
negro e educação.
O Novembro Negro vai até o dia 30/11, data
em que será realizado um encontro virtual com a
juventude, além de um bordadaço, atividade em
que mulheres convidadas bordarão em tecido
suas denúncias e desejos de um futuro melhor.
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DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO, T R ABALH O E RE NDA

Mulheres recebem certificado de conclusão
do curso Mentalidade Empreendedora
Foto: João Victor Moraes

Trinta e três mulheres que participaram do
projeto Mentalidade Empreendedora receberam,
no dia 9 de novembro, no clube da Associação
Comercial e Empresarial de Nova Lima, certificado de conclusão de curso. Ele é voltado 100%
para mulheres e que já possuem o seu negócio
estabelecido.
O curso teve o objetivo de trabalhar áreas importantes para manter ou ter um negócio, como
a definição de propósito, perfil comportamental,
desenvolvimento de competências, inteligência
emocional, planejamento e desenvolvimento de
metas. Ao disponibilizá-lo, o Governo Municipal
busca capacitar as nova-limenses para que elas
possam ter mais conhecimentos para criar formas de manter um negócio e ter sucesso no mercado.

“O curso foi excelente. Os ensinamentos servem tanto
para a vida profissional quanto pessoal. Abre a mente
da gente para se ver como empreendedor e ser humano.
Dá um ânimo para ter o próprio negócio. Quem tiver a
oportunidade, deve fazer o curso”

Interessadas em
participar do Mentalidade
Empreendedora
podem ligar no
(31) 98006-4187

Marlene Silva,
gerente da loja Ciro Calçados

Foto: Lívia Bastos

Palestra Black Friday orienta
e incentiva formas criativas de vendas

Como parte das ações do Plano de Recuperação Socioeconômica, a Administração Municipal realizou uma palestra para incentivar
e orientar comerciantes e empreendedores a
promoverem iniciativas criativas de aumento
das vendas neste fim de ano, seja de produtos
ou serviços e, assim, aquecer a economia. A iniciativa tem parceria com a ACE e SEBRAE
A palestra “Você está preparado para o Black Friday?” levou informações e capacitou em-
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presários com o objetivo de orientá-los a aproveitar o momento do tradicional evento para
incrementar as vendas. Essa ação faz parte do
Programa Comprar Bem, da Prefeitura, que incentiva as compras no comércio local.
A Black Friday é realizada na última sexta
feira do mês de novembro, quando se inaugura
a temporada de compras natalinas, com significativas promoções em diversas áreas comerciais e de serviços.

“Essa palestra
beneficiou autônomos,
microempreendedores e
os pequenos comerciantes
porque abriu a nossa
mente sobre o marketing
para termos uma visão lá
na frente. E nesse tempo
de pandemia, nós, com o
comércio fechado, tivemos
que nos reinventar”
Mateus José Diniz Ferreira,
Salão MTS Evolution

GOV ER N O

Plano de Recuperação Socioeconômica
é reconhecido no cenário nacional
Foto: Tico Fonseca

No último dia 23, em Brasília, Nova
Lima foi destaque na etapa nacional do
1º Prêmio Band Cidades Excelentes, no
pilar Desenvolvimento Socioeconômico
e Ordem Pública, pelo trabalho realizado com o Plano de Recuperação Socioeconômica. O objetivo da premiação é
incentivar a melhoria da realidade dos
municípios brasileiros, reconhecendo
as boas práticas da gestão pública. Na
etapa estadual, ocorrida em outubro, o
município já havia sido destaque, dentre as cidades que possuem de 30 a 100
mil habitantes, nos pilares de Eficiência
Fiscal e Transparência, com 85,27 pontos, Educação (74,67) e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
(68,67) e, consideradas as pontuações
de todas as cidades da categoria, recebeu a primeira colocação geral no Índice
de Gestão Municipal.

Fotos: Lívia Bastos

Revisão do Plano Diretor segue
com pesquisa e treinamento de equipes

O Governo Municipal iniciou, em setembro, o processo de revisão do Plano Diretor, instrumento de planejamento urbano que dá
o norte para o desenvolvimento físico, econômico e social da cidade, com a finalidade de proporcionar bem-estar e segurança para a
população. Após a audiência pública de lançamento dos trabalhos,
equipes passaram por treinamentos.
Foi realizada oficina de capacitação técnica com os grupos exe-

cutivo e de acompanhamento do plano – secretário de Planejamento e Gestão, gestor de projetos estratégicos, coordenador de processo de revisão e coordenador de equipe técnica multidisciplinar;
servidores municipais, vereadores e membros eleitos do Conselho
da Cidade. Finalizada a primeira etapa, será iniciado o levantamento
de dados para composição do diagnóstico.

PARTICIPE
Acompanhe de perto o processo de revisão do Plano Diretor no site planodiretornl.gorceix.org.br, onde são disponibilizadas todas
as informações, bem como esclarecidas as dúvidas.
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Programação especial marca
comemorações do Dia Nacional da Cultura

Nova Lima
Literária apresenta
“Entre recortes
e ventiladores”

Foto: Juliana Rocha

O Governo Municipal
preparou uma programação
especial em comemoração
ao Dia Nacional da Cultura (5/11). Para começar, no
dia 6, a Escola Casa Aristides recebeu o Encontrão de
Capoeira, oficinas de Colagem, Street Dance, Mandala e Dança de Salão, aula
de culinária para crianças e
apresentações especiais de
teatro e do Coral Infantil da
Escola de Música.
No dia 7, foi a vez da Corporação Musical União Operária se apresentar no coreto da Praça Bernardino de
Lima. A programação continuou no dia 26, com a mostra dos trabalhos dos alunos
do Centro de Atividades
Culturais do Jardim Canadá.
A professora, psicopedagoga,
historiadora, militante do movimento negro e escritora Mônica Jacinto lançou, no dia 19, o livro “Entre
recortes e ventiladores: desafios e
conquistas de um anjo azul”, publicado pela Editora Viseu. O lançamento da obra faz parte do projeto
Nova Lima Literária, cujo objetivo é

apoiar a divulgação de autores nova-limenses.
O livro traz o relato de vivências
pedagógicas que rompem com padrões discriminatórios cristalizados
no imaginário a respeito dos autistas, com a aprendizagem e o afeto
para além dos muros da escola.

T URIS M O

Projeto percorrerá trilhas
do Bairro Boa Vista no dia 12 de dezembro

ORIENTAÇÕES:

usar máscara, protetor solar, óculos e roupas leves e confortáveis; levar água e lanche
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Um dos bairros mais históricos de Nova Lima
e com grande área verde bem preservada, o Boa
Vista receberá a segunda edição do projeto Visite
Nova Lima - Nas Trilhas, que ocorrerá no próximo dia 12 (domingo), a partir das 7h30, com concentração na Praça Raimundo Guimarães. Os interessados em participar devem se inscrever de
29 de novembro a 9 de dezembro pelo novalima.
mg.gov.br. As vagas são limitadas.
A trilha será feita a pé e tem o nível de dificuldade considerado difícil. Os inscritos serão guiados pela equipe do Departamento de Turismo da
Prefeitura.
O projeto Visite Nova Lima – nas Trilhas visa
promover a atividade de ecoturismo, sensibilizando a comunidade local para o potencial da região,
por meio da experiência com o território.

L A Z ER

Foto: Lívia Bastos

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura apresentou as decorações e
iluminação de Natal em evento ocorrido no
último dia 19, na Praça Bernardino de Lima.
O público presente assistiu à exibição do Coral do Jambreiro e às intervenções teatrais
de artistas nova-limenses.
Neste ano, o Governo Municipal preparou uma programação especial para celebrar
a festividade natalina. Entre os dias 3 e 5 de
dezembro, vai acontecer a projeção mapeada na fachada da Matriz de Nossa Senhora
do Pilar.
Além da principal praça da sede do município, outros locais da cidade também foram contemplados com a ornamentação:
Capela de São Sebastião (São Sebastião das
Águas Claras – Macacos), Praça Agostinho
Rodrigues de Melo (Honório Bicalho), trevo
da máquina (acesso à sede), Praça Quatro
Elementos (Jardim Canadá) e Praça Ernani
Ribeiro da Silva (Bicame), além da Praça Hélio Lodi (Vila da Serra).

Foto: Lívia Bastos

Foto: Projectum

Decorações e iluminação especial abrem
preparativos para a celebração do Natal na cidade

CASA DO PAPAI NOEL

A Praça Bernardino de Lima também receberá a Casa do Papai Noel, que funcionará
de 15 a 25 de dezembro: de segunda a sexta, das 19h às 21h; e aos sábados e domingos,
das 14h às 20h.

SEJA SOLIDÁRIO

CAMPANHA DE NATAL SERÁ APRESENTADA DIA 30

Natal é tempo de solidariedade! Contribua com as famílias novalimenses em vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social. A campanha solidária Celebre
a Esperança está arrecadando donativos. Até o próximo dia 16,
você pode doar brinquedos, cestas básicas, produtos de higiene
pessoal, roupas, calçados, produtos de limpeza e lenço umedecido.
As entregas podem ser feitas no Departamento de Turismo (Rua Dr.
Antonino Fonseca Júnior, 8, Centro). Outras informações:
(31) 3581-8423.

A Campanha de Natal 2021 será apresentada, no dia 30 de novembro,
às 19h, no Alpes Buffet. Para marcar a data, haverá apresentação da
palestra Vendas de Natal e as oportunidades nesta retomada, que
será proferida por Marcos Fábio Ferreira, mestre em Administração
profissional com MBA Gestão Empresarial pela FGV e sócio-fundador
e diretor MF Gestão, Desenvolvimento & Empreendedorismo. Essa é
mais uma iniciativa que visa preparar o empresário para as vendas do
Natal, data oportuna para aquecer a economia do município. Inscrevase em novalima.mg.gov.br. As vagas são limitadas.
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E SP ORT E

Circuito de Basquete 3x3
premia vencedores
Fotos: Gerson Melo

Coluna do Nova-limense

Erick Luis
Campeão da Copa Sulamericana 2021 e
destaque do Clube Athletico Paranaense
Nascido em Nova Lima e criado entre os
bairros Vila Operária e Alto do Gaia, Erick Luis
Conrado Carvalho, 24 anos, foi um dos milhares de jovens brasileiros que, desde novo, nutriu o sonho de se tornar jogador profissional.
O nova-limense se destaca como um dos principais atletas do Clube Athletico Paranaense, o
“Furacão”, e já alcançou feitos importantes na
carreira, como os títulos da Copa do Brasil 2019
e, no último dia 20, da Copa Sulamericana.
“Fui muito motivado pelo meu pai, que
sempre me levou a jogos profissionais e amadores. Daí surgiu esse sonho que, com muita
fé em Deus, dedicação e suporte da família, se
tornou realidade”, explica. “Também sou muito grato aos clubes e escolinhas de Nova Lima
pelos quais passei, como do poliesportivo do
Cristais, Villa Nova, Canto do Rio e POC, onde
as portas começaram a se abrir”, ressalta.
A trajetória até chegar a um grande clube
do país foi marcada por muitos desafios. Em
meio a um orçamento familiar apertado, testes
em clubes de Santa Catarina e do Paraná, trabalhou no comércio nova-limense e concluiu
o Ensino Médio. “Minha mãe sempre disse que
eu podia seguir meu sonho, mas sem perder a
oportunidade de estudar. E isso me deu mais
tranquilidade”. Erick tem dois irmãos mais novos e é casado há um ano.

A Prefeitura realizou, no dia 7 de novembro, o Circuito de Basquete 3x3, modalidade que vem ganhando cada vez mais
espaço no esporte mundial, chegando, inclusive, a estrear nos Jogos Olímpicos de
Tóquio. No total, foram 15 equipes inscritas, com destaque para Black Mamba, que

ficou em 1º lugar, vencendo o Thug Life Raposos.
A competição ocorreu nas quadras da
Escola Estadual João Felipe da Rocha (Polivalente), e os primeiros colocados foram
premiados com troféu e medalhas.

Torneio de Xadrez
define campeões

“Hoje fico feliz de poder inspirar as
pessoas e ver que estamos colhendo o
que minha família e eu plantamos”
Jogador versátil, de técnica apurada e muita imposição física, o atleta chegou ao Furacão e tem a oportunidade de disputar grandes
competições, como a Libertadores; enfrentar
adversários que até pouco tempo conhecia
apenas pela TV e jogar em estádios lendários,
como o La Bombonera, na Argentina.
“Vivo muito o presente e sou muito grato ao
meu clube. Quero conquistar mais títulos aqui.
Quem sabe, um dia, eu possa ser visto pelo futebol europeu e até chegar à seleção brasileira”,
diz o bom mineiro, que mantém a humildade e
os pés no chão, mas sem deixar de sonhar alto.
Em dezembro, seu clube decide outra Copa do
Brasil, desta vez contra o Galo.
Apaixonado por Nova Lima, cidade que
faz questão de visitar, pelo menos, uma vez
por ano, Erick deixa seu recado, em especial,
para as crianças e jovens: “sempre acreditem
e se esforcem. Sou o exemplo de que as coisas
acontecem pelo trabalho e pela persistência.
Hoje fico feliz de poder inspirar as pessoas e ver
que estamos colhendo o que minha família e eu
plantamos”.
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O Governo Municipal organizou também o Torneio de Xadrez, evento realizado na Casa Aristides com participantes de
várias idades. Os campeões foram: Pedro
Henrique Vieira (adulto), Sophia Machado
(feminino) e Pedro Soares (juvenil).
Respeitando as normas de segurança
estabelecidas na pandemia da Covid-19,
a competição também serviu como seletiva para definir os representantes nova-limenses na disputa intermunicipal, com
datas e locais a serem definidos.

Apoio ao xadrez
Em julho, a Prefeitura promoveu um
campeonato de xadrez de forma virtual,
como iniciativa do programa Viva Cidade,
e realizou oficinas para a população. Além
disso, foi criado o Clube Municipal de Xadrez, que funciona na Casa Aristides.

ESPO RT E

Foto: Ana Thereza Magnani

Inovação marca a Copa Nova Lima
de Futsal – Euler Balangá

CATEGORIA
SUB-7
SUB-9
SUB-11
SUB-13
SUB-15
SUB-20 A
SUB-20 B
ADULTO A
ADULTO B
MASTER
VETERANO
FEMININO

NÚMEROS DA
COMPETIÇÃO:

1.500 ATLETAS
221 PARTIDAS
14 CATEGORIAS

A Copa Nova Lima de Futsal 2021 – Euler Balangá já teve praticamente todos os seus campeões definidos. Apenas as decisões das categorias Sub-17 e
Adulto C, que seriam disputadas no dia 20 de novembro, tiveram de ser remarcados para o dia 26/11.
A primeira edição do torneio reuniu 1.500 atletas,
360 integrantes de comissões técnicas, 120 equipes,
221 partidas e 14 categorias. A competição contou
com transmissão de vários jogos pelo canal oficial da
Prefeitura no YouTube. O torneio trouxe ainda outras
inovações, como as inscrições realizadas de maneira virtual e a plataforma SporTI, por meio da qual era
possível acessar dados referentes aos atletas, suspensões, equipes, jogos, dentre outros - também disponíveis em aplicativo.
Outro ponto elogiado pelos participantes foi o nível da arbitragem, composta por integrantes do quadro da Federação Mineira de Futsal.

CAMPEÃO
DIAMANTES DO FUTURO
FERRULHA
UNIDOS F.C
UNIDOS F.C
POC
SKINA
MANDRIX
RACING
XURUPITA
MANDRIX
RACING
MANDRIX

PLACAR
4X1
4X0
5X2
5X4
5X0
6X4
7X2
4X2
5X3
3X2
7X0
4X1

VICE-CAMPEÃO
FERRULHA
DIAMANTES DO FUTURO
POC
POC
FERRULHA
TERROR JOVEM
VALÊNCIA
ACM
RESSACA
MALANDROS
MANDRIX
SÃO CAETANO

*Os campeões das categorias Sub-17 e Adulto C serão conhecidos no dia 26/11

“Como amante do futsal de Nova
Lima, acredito que foi mais um
campeonato de sucesso. Muito
bem organizado, com arbitragem e
equipes de alto nível, o que deixa o
campeonato ainda mais atraente,
tanto para quem joga quanto para
quem é torcedor. O destaque para
mim nesse campeonato, sem dúvida
nenhuma, foram as transmissões
dos jogos. Acho que foi um método
muito bem-sucedido e estou
torcendo para que continue nos
próximos anos”
Ana Clara Flaviano,
técnica da equipe feminina do Mandrix

“Jogo o nova-limense desde o sub-9
e gostei muito da organização este
ano, do aplicativo, da transmissão
e dos juízes serem da Federação
Mineira. Acompanhava tudo pelo
aplicativo, até o que não era da
minha categoria. Quando não
estava na quadra, estava em casa
vendo os outros jogos com meu pai
pelo YouTube”
Matheus Felipe,
jogador sub-17 do Ferrulha

“A Copa foi um sucesso. Em meio à
pandemia, a organização se superou
na estrutura, reformulando a forma de
inscrição e contratando a arbitragem
da Federação Mineira, além de um
corpo de apoio qualificado e envolvido
com o campeonato. E com diferencial
que foram as transmissões ao vivo e
cobertura excelente dos jogos, de todas
as séries e categorias. São detalhes
que fazem toda a diferença e elevam
o nível do esporte na cidade. Fico feliz
em participar e saber que estamos no
caminho certo”
Yago Luís,
atleta da equipe adulta do Racing
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O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Fotos: Lívia Bastos

Governo Municipal dá solução
para a Rua Vitória, no Bairro Alvorada
A Prefeitura se reuniu
com moradores da Rua
Vitória, no Bairro Alvorada, para ouvi-los e programar a execução dos
serviços de infraestrutura
na via. As obras de recomposição já foram iniciadas.
Primeiramente
os
bueiros serão desobstruídos; em seguida, será feito o reparo do calçamento
no trecho onde há bloquetes e serão colocados
travões em concreto para
impedir a movimentação
dos pisos; na parte inferior da via será aplicado
um novo asfalto nos locais onde já existia.
A Prefeitura também
avaliará o sentido de tráfego de veículos da rua.

Iniciadas no governo passado, as obras foram paralisadas porque a empresa contratada
desistiu do contrato e, por esse motivo, foi necessário criar outro projeto técnico e nova
licitação para a contratação de empresa para executar os serviços.

Intervenções paisagísticas
mantêm praças e espaços bem cuidados
Reparos necessários, preparação da terra, plantio e substituição
de gramas e mudas variadas, além
da irrigação. A manutenção dos espaços públicos na cidade vai desde a
limpeza até o plantio de mudas. Com
as intervenções paisagísticas, praças,
canteiros e trevos estão com nova
aparência.
Vários locais já foram contemplados, dentre eles, as praças Expedicionário Assunção (Senai) e Ernani Ribeiro da Silva (Bicame), os canteiros do
terminal rodoviário e a Avenida José
Bernardo de Barros. Os trabalhos de
manutenção também são executados nos cemitérios da cidade.
Vale ressaltar a importância de
a população fazer a sua parte, não
jogando lixo nas vias públicas, mantendo a cidade limpa e preservando
os jardins como estão, sem arrancar
flores e mudas.
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PL AN EJA ME NTO

Para inibir o parcelamento irregular
e clandestino de terras no município,
a Administração Municipal realizou
fiscalização com o apoio da equipe da
Agência RMBH. Além de representantes da agência, membros das áreas de
Planejamento e Gestão, Habitação,
Defesa Civil e Guarda Civil Municipal
estiveram em Honório Bicalho para
fiscalizar glebas (porção de terra nem
loteada nem desmembrada).
A ação é executada quando o órgão
tem a informação oficial ou mediante
notícia de irregularidade em determinada região. Durante a fiscalização,
verifica-se se o parcelamento do solo
implantado ou em implantação obteve
aprovação prévia da autoridade metropolitana e em conformidade com
as exigências legais. É feita a investigação para reunir informações que são
enviadas ao Estado, podendo acionar
ainda o Ministério Público.

Fotos: Lívia Bastos

Nova Lima conta com apoio técnico da equipe
de fiscalização do programa Legaliza RMBH

Fiscalização:
A ação faz parte do programa Legaliza RMBH, do governo do estado, cujo objetivo é promover o
intercâmbio de experiências entre os municípios da Grande BH para estruturação de atividades
acerca de regularização fundiária, licenciamento urbanístico e de fiscalização.

O U V IDO RIA

Denúncias recebidas são apuradas pela Prefeitura
A Ouvidoria Geral do Município recebe
manifestações de diferentes tipos, como
busca de informações, elogios, solicitações, sugestões, reclamações e denúncias.
Em qualquer uma delas, o cidadão pode
optar por sigilo; nesse caso, a Prefeitura
providencia a proteção dos dados junto
aos órgãos competentes, conforme Lei
Municipal 1.863, de 9 de junho de 2005.
Qualquer cidadão ou empresa pode denunciar práticas de corrupção envolvendo
agente público, contratado e licitante em
ações vinculadas ao serviço público. Outras denúncias também podem ser abertas, tais como as relacionadas a maus tratos de animais, fiscalização e invasão de
terreno público.
Toda denúncia é encaminhada à secretaria responsável para que seja apurada e
respondida.

ENTRE EM CONTATO COM A OUVIDORIA

As manifestações podem ser registradas pelo site da Prefeitura, na aba Ouvidoria, pelo aplicativo eOuve, presencialmente na Rua Scott, 69ª Centro ou pelos telefones (31) 3542-5980 / 98773-1172 / 98899-1217. O atendimento presencial ou por telefone ocorre de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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T R ÂN S ITO

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 3ª Sessão Extraordinária, realizada
em 30/09/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
PWO8977
4895001201800063
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
QQU1826
4895001202100168
QQU1826
4895001202100169
QQU1826
4895001202100170
GWN3787
4895001202100171
HDD6159
4895001202100172
HDD6159
4895001202100173
HAO6726
4895001202100174
QPH3896
4895001202100175
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
07/10/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
PYP8219
4895001202100286
HKJ2264
4895001202100287
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
HGU9354
4895001202100176
HID6684
4895001202100177
HKC7439
4895001202100178
PXP1482
4895001202100179
GZO4726
4895001202100277
GZW3624
4895001202100279
LTC1487
4895001202100281
HBL5302
4895001202100282

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
19/10/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso novo
HNX6619
4895001202100180
HJR1690
4895001202100182
PZX8188
4895001202100184
HCW4266
4895001202100185
PXP1482
4895001202100186
PVW7137
4895001202100191
QNU2516
4895001202100197
GVW5178
4895001202100199
GVW5178
4895001202100200
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 26ª Sessão Ordinária, realizada em
21/10/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
PWH5H98
4895001202100208
PZI2660
4895001202100209
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
GVX9455
4895001202100183
HEQ1591
4895001202100201
QQU1826
4895001202100202
GWL8856
4895001202100203
GUJ6183
4895001202100204
GVR1173
4895001202100205
PVS3053
4895001202100206
OQJ1233
4895001202100207
OWU4670
4895001202100210
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Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima,
quando da sua 27ª Sessão Ordinária, realizada em
26/10/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 21/09/2021 a 12/10/2021
Placa
HHE-5I19

Infração

Data

Hora Processamento

587-80 02/09/2021 12:00

10906742

HHP-0E33 545-26 22/08/2021 18:02

10918875

HHP-6B35

554-12 03/08/2021 10:40

10921073

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
PWD0213
4895001202100215

HIK-6A90

554-14

15/09/2021 08:30

11846347

HJF-6041

556-80 30/08/2021 10:35

10934768

HJR-8698

554-12 22/09/2021 10:30

10942480

HKC-5557

762-51 02/09/2021

10:40

10957989

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
HFE6972
4895001202100212
QMU0830
4895001202100216
NXG1648
4895001202100218
OPR7016
4895001202100219
HMO2286
4895001202100220
RFC9B98
4895001202100221
QNQ8293
4895001202100222
HEA8530
4895001202100223
HFI6878
4895001202100224

HKE-2439

581-94 31/08/2021 09:50

10905731

HKQ-5278

555-00 09/09/2021

11:30

10932029

HMF-1I04

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 4ª Sessão Extraordinária, realizada
em 28/10/2021, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
HFX6G56
4895001202100230
HFX6G56
4895001202100231
HBA9090
4895001202100233
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
KKP5636
4895001202100225
PXP1482
4895001202100226
HMB5280
4895001202100227
QUL7795
4895001202100228
PZD0625
4895001202100229
BXB2501
4895001202100232
HJO5H95
4895001202100234
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 à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena
II - Nova Lima/MG – CEP: 34.002-128, 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).
Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - Nova Lima

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA
AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e
Transportes Públicos do Município de Nova Lima,
na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro
nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
devolveu as Notificações de Autuação de Infrações
de Trânsito por não ter localizado os proprietários
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo
de 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 Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima/MG – CEP:
34.002-128 e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como segue:
Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 21/09/2021 a 12/10/2021
Placa
GSX-4178

Infração

Data

Hora Processamento

601-71 09/09/2021 16:00

GWF-8J58 550-90 31/08/2021

17:35

10932833
10903900

555-00 19/08/2021 16:40

10846754

HMF-3644 555-00 18/09/2021 15:30

10930796

HNM-6720 555-00 30/08/2021 09:20

11816201

HNU-0592 555-00 30/08/2021 11:23

10873037

NTH-8A09 554-14 09/09/2021 12:05

10910526

NXX-2046

554-12 03/09/2021 10:20

10866098

NXX-5806 556-80 22/08/2021 23:30

10865583

OLX-0D57

10986243

554-12 16/09/2021 09:47

OPB-0894 573-80 19/08/2021 09:59

10880143

OQC-3G84 554-12 01/09/2021 08:50

10894164

OTV-8F40

555-00 18/08/2021 09:02

11764909

OXI-1741

554-11

10957649

13/09/2021 09:00

OYN-9866 546-00 24/08/2021

19:17

10865845

581-94 29/08/2021 16:50

10903461

PJP-5458

605-01 29/08/2021 16:47

10903462

PUP-7E28

555-00 14/09/2021

11:07

10932297

PVN-9193

554-12

10/09/2021 09:43

10923294

PVO-2016

545-26 31/08/2021 09:30

10865215

PWC-1718

556-80 16/09/2021 10:08

10932759

PWH-4H25 554-12 16/09/2021 09:53

11002564

PJP-5458

PXL-7415

554-12

22/09/2021

10:17

11012845

PYZ-2760

545-22

17/09/2021 10:25

11857348

QPG-4391

599-10

15/09/2021 07:13

10972792

QPO-8597 573-80

19/08/2021 09:17

10943384

QQY-1I80

554-14

13/09/2021

10:40

11846069

QUH-6E77

554-12 10/09/2021 09:42

10962052

QUW-7E45 555-00 04/09/2021 10:07

10974833

RGD-8H33 555-00 27/08/2021 10:05

10883530

RMD-5D28 555-00 01/09/2021

11:01

10904038

RMM-8E96 556-80 22/08/2021 23:30

10865579

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 13/10/2021 a 22/10/2021
Placa

Infração

Data

Hora Processamento

EYB-6C60 653-00 17/09/2021

17:42

11857185

HIV-6502

554-14

27/09/2021

11:45

10937661

KQU-3I11

554-12

22/09/2021 10:35

10972753

MRU-0228 555-00 20/09/2021 14:24

10942850

OPS-9F45

554-12

22/09/2021 10:13

11012831

OTX-0501

554-12

31/08/2021

10:20

10935042

OXB-8197

547-90 29/09/2021

10:15

10998566

OXB-8197

552-50 29/09/2021 10:15

10998574

PNX-8B00 555-00 03/09/2021 10:40

11817225

PUF-4D90

548-70 20/09/2021 01:18

11857171

PUQ-3277

554-11

10996072

PYJ-2500

554-14 03/09/2021 10:52

22/09/2021 10:05

PYM-2H93 581-96 05/10/2021
PYR-1991

08:11

581-96 04/10/2021 09:37

11817239
10972841
10990606

QDN-6G97 685-80 18/09/2021 20:53

11023927

QOR-5691

554-12

22/09/2021 10:07

10973220

QPL-3936

554-12

16/09/2021 09:56

10893734

QQQ-5185 545-26 07/10/2021

12:40

11029080

QQQ-5185 552-50

07/10/2021

12:42

11029081

QXH-8906 555-00 24/09/2021

11:55

10903180

RFL-1D17

554-12 23/09/2021 09:55

11023988

RFT-8B38

554-12

10942429

RMS-3E57

555-00 18/09/2021 15:32

10995415

RMZ-1C83

554-14 09/09/2021 09:40

10945089

22/09/2021 10:39

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de
Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do
Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução
nº 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos
abaixo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para, caso queiram, interpor recurso junto à JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da SEMST, sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo
Barbosa Pena II, Nova Lima-MG, CEP: 34.002-128, 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:
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 22/09/2021 a 12/10/2021

GZB-5H21

555-00 04/09/2021 10:28

10936059

HCJ-6331

554-12

10939571

HEC-3744

556-80 30/08/2021 11:00

10893704

Placa

Infração

HFI-6409

555-00

17/09/2021 15:43

10945156

FNP-8H13

554-17

15/05/2021 195,23

10692977

HFS-7414

596-70

11/09/2021 11:37

10921854

GXE-6204

573-80

17/07/2021 293,47

10807282

HGZ-8583

554-12

10/09/2021 16:23

10923221

GZD-9849

762-52 07/04/2021 293,47

10557605

10/09/2021 11:20

Data

Valor Processamento

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 22/09/2021 a 12/10/2021
Placa

Infração

GZF-0849

545-21

Data

Valor Processamento

08/05/2021 195,23

10648647

GZN-4060 573-80 14/04/2021 293,47

11443612

HAU-9638 596-70 23/06/2021 1.467,34

10764954

HBS-9102

545-26

11/06/2021 195,23

10712721

HDY-5E10

581-94

27/05/2021 880,41

11595185

HDY-5E10

605-01

27/05/2021 293,47

11595250

HEW-1515

554-12

15/07/2021 195,23

10886688

HFF-2247

556-80

21/07/2021 195,23

10872430

HFI-6249

556-80 21/05/2021 195,23

10685400

HGH-2E05

554-11 09/04/2021 195,23

10636585

HJG-1B98

555-00 12/05/2021 130,16

10661792

HJQ-4516

581-94

14/07/2021 880,41

10766841

HJQ-4516

572-00

14/07/2021 195,23

10766818

HKT-9464

554-12

08/07/2021 195,23

10789296

HLC-2258

554-12

05/07/2021 195,23

10788451

HLU-7483

554-14

18/05/2021 195,23

10696836

HMU-3540 541-00 24/03/2021 130,16

11417525

HNF-7657

10679620

550-90 25/04/2021 130,16

HNW-9631

554-11

04/07/2021 195,23

10815462

JHX-2896

555-00 30/05/2021 130,16

10670447

JIH-2404

554-12

07/07/2021 195,23

10788646

JIH-2404

554-12

12/07/2021 195,23

10794958

OPB-6322

653-00 03/04/2021 195,23

10529934

OQT-3127

545-21

01/07/2021 195,23

10836592

OXB-2584

554-14

05/05/2021 195,23

10636366

OXB-5156

554-12

19/07/2021 195,23

10782212

PDR-5029

552-50 05/07/2019 130,16

9175792

PFB-1252

556-80 22/03/2021 195,23

10511342

PPF-4244

581-94 03/05/2021 880,41

10636286

PUJ-1009

554-14 03/05/2021 195,23

10640698

PWM-9901 581-96 30/07/2021 880,41

10863640

PXS-1956

10773263

550-90

14/07/2021 130,16

PXU-0880 550-90 28/04/2021 130,16

11516683

PXU-0880

554-14

16/06/2021 195,23

11646956

PYV-0322

554-12

06/07/2021 195,23

10760890

PYX-0I01

550-90

07/04/2021 130,16

10594726

PZJ-8721

518-51

21/05/2021 195,23

10719696

PZJ-8721

586-00 21/05/2021 130,16

10719710

QNZ-9535

581-96

10887165

QPK-6842

25/07/2021 880,41

556-80 12/05/2021 195,23

10638247

QUC-6663 604-12 08/04/2021 195,23

10585099

QUG-0097 550-90 15/07/2021 130,16

10866644

RFF-6F78

545-21 06/06/2021 195,23

10724618

RFV-4I98

550-90 28/07/2021 130,16

10826818

RMY-4F04

554-14

10775487

02/07/2021 195,23

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/10/2021 a 21/10/2021
Placa

Infração

EPQ-2586

554-14

Data

Valor Processamento

22/07/2021 195,23

10791745

GYD-9400 554-14 26/04/2021 195,23

11516560

GZD-0J00 599-10

11557636

12/05/2021 293,47

HDL-2919

581-96 09/08/2021 880,41

HFX-9419

554-11

HHV-6914

581-96 06/04/2021 880,41

HIR-1402

550-90 27/04/2021 130,16

10601262

HKN-1003

545-22

10688757

HLS-2F93

581-96 01/06/2021 880,41

HLV-7715

554-14

HLX-6513

545-21 01/05/2021 195,23

10662911

HMG-0730 555-00 13/05/2021 130,16

11561070

25/04/2021 195,23

13/05/2021 195,23
15/05/2021 195,23

10835300
10625072
10542191

10732517
10740296

JIA-3430

554-14

22/07/2021 195,23

11734348

PUW-7J77

554-14

02/06/2021 195,23

10773601

PVP-6579

555-00 25/04/2021 130,16

10625008

PVU-8D80 581-94 13/04/2021 880,41

11450400

PZF-0719

10634406

555-00 30/04/2021 130,16

QMQ-3531 555-00 31/03/2021 130,16

10577701

QOS-0265

554-14

12/05/2021 195,23

10735551

QQD-2206 573-80

14/05/2021 293,47

10635258

QQT-3732

555-00 06/06/2021 130,16

10698713

QUE-5018

550-90 20/04/2021 130,16

10577113

QUN-2841

555-00 28/03/2021 130,16

10572759

QUU-3561

545-26 08/05/2021 195,23

10683794

RFY-9A92

555-00 15/06/2021 130,16

10718578

RMM-0E11 555-00 18/05/2021 130,16

10714255

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

S EG UR A N Ç A

Mais 70 placas instaladas nas ruas de Nova Lima
Fotos: Lívia Bastos

A colocação de placas de
identificação de logradouro
segue em andamento na cidade. Recentemente, foram
instaladas mais 70 placas, em
35 esquinas no Bairro Oswaldo
Barbosa II. A iniciativa é resultado de medida compensatória
estabelecida pelo Governo Municipal com estabelecimentos
que se instalam na cidade.
O trabalho faz parte dos
esforços da Gestão Municipal
de melhorar a identificação de
ruas e avenidas de Nova Lima.
Neste ano, já foram contemplados os principais acessos ao
centro da cidade, além de bairros como Chácara Bom Retiro,
Chácara dos Cristais, Cristais e
Bela Vista.

FISCA L IZ AÇ ÃO

Município dá
sequência às
ações de
fiscalização

De 23 de outubro a 21 de novembro, a Guarda Civil Municipal contabilizou 33 ocorrências preventivas realizadas por seu grupamento ambiental. Já a Divisão de Fiscalização
de Atividades Urbanas registrou 46 estabelecimentos vistoriados, com 54 notificações,
oito embargos e 53 atendimentos a denúncias. Por fim, a Vigilância Sanitária realizou 163
ações, sendo 62 vistorias e renovações, 86 processos de licenciamento e 15 denúncias
atendidas.
Vale lembrar que Nova Lima segue o Plano Minas Consciente, do governo estadual.
Desde o dia 23 de agosto, a região onde a cidade está inserida se encontra na Onda Verde.
Apesar das flexibilizações já ocorridas até aqui, a Gestão Municipal não mede esforços nas
ações de combate à pandemia da Covid-19.

ME IO A MB I E NT E

Definidos os novos integrantes
do Codema para o biênio 2022-2023
O Conselho de Desenvolvimento Ambiental do
Municipio de Nova Lima (Codema), órgão deliberativo que tem a função de decidir sobre a emissão de licenças ambientais para empreendimentos capazes de gerar impactos significativos no
âmbito do município, teve seus novos membros
definidos no último dia 22, para o biênio 20222023. A composição é formada por 27 integrantes,
entre titulares, suplentes e o secretário municipal
de Meio Ambiente.
Estão representados no Codema o poder público, entidades de classe, associações comunitárias, organizações não governamentais que
defendem a qualidade do Meio Ambiente e empresas instaladas na cidade com atuação ligada à
área. A posse dos novos conselheiros ocorrerá no
início do próximo ano.
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REG IÃO N O R DE ST E

Foto: Lívia Bastos

Santa Rita recebe serviço do Castramóvel
Nos dias 18 e 19 de novembro, a comunidade de Santa
Rita foi atendida com o serviço de castração de cães e gatos. O Castramóvel atende animais da população de baixa renda, animais comunitários e animais tutelados por
ONGs e protetores de animais.
Para agendar a cirurgia, é necessário que o animal tenha tomado a vacina múltipla (cães) ou tríplice (gato) nos
últimos 12 meses – os filhotes felinos devem pesar, no
mínimo, 1 kg. Caso as vacinas não estejam em dia, o tutor poderá agendar a imunização no Castramóvel ou pelo
WhatsApp do telefone (31) 99792-7099.
O Castramóvel é resultado de um acordo celebrado
entre a Prefeitura e o Ministério Público de Minas Gerais
durante 24 meses.
Números de castrações:

72 em Santa Rita
180 em Honório Bicalho
139 no Jardim Canadá
160 no Água Limpa
93 em São Sebastião das Águas Claras (Macacos)
70 na região do Cabeceiras

Após o início do período de chuvas, nos
meses de outubro e novembro, a Administração Municipal executou intervenções
em vias da região nordeste que foram afetadas, como a limpeza e lavagem das ruas
Adelaide Pedrosa e Nove, no Bairro Honório Bicalho, e da Rua Sete e da MG-030, em
Santa Rita.
Além disso, também foi realizada mobilização dos servidores que atuam na regional junto à Vale e à Defesa Civil, para
alertar a população quanto aos cuidados
durante esse período chuvoso.
Manutenções
Após a limpeza dos bueiros realizada
no mês passado, também foi feita a troca
das tampas que estavam quebradas, além
de capina e limpeza de canaletas na Avenida Antônio de Paula Santos, em Santa Rita.
Já a Rua José Cirilo, em Honório Bicalho,
passou por manutenção de esgotamento
sanitário no mês de outubro. Além disso, a
capina também foi feita na Rua Galo Novo.
Iluminação
Para maior segurança da população e
das crianças, foi providenciada a instalação de iluminação do playground que fica
na quadra de Honório Bicalho, em frente à
sede da regional.
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Fotos: Divulgação

Governo Municipal realiza intervenções nos bairros

REG IÃO N O RO E ST E

Prefeitura inicia o maior conjunto
de obras da história do Vale do Sol

Operação tapa-buracos no Jardim Canadá
As ruas James, Kremlin e Ontário, além das avenidas
Montreal, Princesa Margareth e Rainha Elizabeth, no
Jardim Canadá, receberam a operação tapa-buracos.
Essa manutenção previne contra o aparecimento de
fissuras que podem levar à infiltração de água e provocar
formação de novos buracos e crateras. Agora essas vias
estão em boas condições e oferecem mais segurança no
trânsito.

Foto: João Victor Moraes

O Bairro Vale do Sol recebe mais obras de infraestrutura, importantes para solucionar problemas de alagamentos e melhorar a mobilidade, proporcionando mais
segurança para moradores, motoristas e pedestres. Primeiramente, estão sendo realizados levantamentos das
redes pluviais existentes e topográficos.
Os serviços incluem drenagem pluvial e pavimentação, obras complementares e de manutenção; remoção/
assentamento de meios-fios, cordões de concreto e passeios; patrolamento, limpeza e pavimentação.

Varrição no Vale do Sol
O Governo Municipal leva mais melhorias para o Vale do Sol. Este mês,
foi retomado, com uma rota mais abrangente, o serviço de varrição. Ele é
disponibilizado duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados.

Foto: Simone Ribeiro

Escola Urcino do Nascimento inicia atendimento
presencial
A Escola Municipal Urcino do Nascimento, no Água
Limpa, começou a funcionar de forma presencial no início
deste mês. A unidade possui salas amplas, iluminadas e
arejadas, e tem capacidade para receber até 300 crianças
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.
Em julho, quando ocorreu a retomada das aulas presenciais no município, as turmas da escola foram transferidas, provisoriamente, para a Escola Municipal César
Rodrigues, no Bairro Miguelão, até que a Urcino recebesse
as adequações necessárias para o atendimento dos alunos. Isso porque a unidade foi inaugurada em novembro
de 2020 sem instalações elétricas e, com à falta de materiais disponíveis no mercado, a Cemig concluiu o serviço
recentemente.

Informações sobre o andamento das atividades: (31) 98006-2846

Água Limpa terá Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania
De maneira inédita, a Prefeitura assinou,
no dia 8 de novembro, junto ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), um termo
de cooperação técnica que prevê a instalação do 1º Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania de Regularização Fundiária Urbana do estado. O trabalho será realizado no Bairro Água Limpa, a fim de evitar novos processos judiciais e resolver os já

existentes.
Por meio dessa iniciativa do Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária
(Nuiref/TJMG), serão desenvolvidas ações
conjuntas a fim de promover o reordenamento territorial, a regularização fundiária,
o saneamento ambiental e o tratamento
adequado dos conflitos fundiários que envolvem a área.

O termo de cooperação em Água Limpa
envolve Prefeitura, TJMG, Ministério Público,
Fundação Dom Cabral e associações locais.
Esse é mais um serviço voltado para a
promoção do direito à moradia digna e será
o primeiro centro itinerante instalado em
área de regularização fundiária em Minas
Gerais
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V IL A DA S ERR A

Prefeituras, Ministério Público e governo estadual se
unem para solucionar trânsito entre Nova Lima e BH
Foto: João Victor Moraes

O Governo de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual e as prefeituras de
Nova Lima e Belo Horizonte formalizaram a
criação do Grupo de Trabalho que discutirá
o projeto que prevê a utilização do leito da
antiga linha férrea para a construção de um
sistema de mobilidade que vai solucionar o
trânsito entre os bairros Vila da Serra e Belvedere. O encontro ocorreu no dia 24, com a
expectativa de avançar na apresentação, no
aprimoramento e na execução das intervenções consideradas essenciais para ambas as
cidades.
É importante reiterar que não será permitida a expansão imobiliária nas glebas da
Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
Codema aprova parque natural
Além de resolver a questão do trânsito
no Vila da Serra e região, o ousado projeto
também tem como proposta a criação de
um parque natural em Nova Lima, interligado ao sistema de mobilidade. Está prevista a
criação de um parque natural em uma área
de 500 mil m² de área, com 7 km de cursos
d’água e diversas trilhas, dentre elas, para
o Vale do Sereno. Aprovado pelo Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema), a proposta reunirá diversas áreas de
preservação permanente já existentes, portanto, não edificantes.
Trata-se de uma área de Mata Atlântica, de grande riqueza de flora e fauna, com

“A verdade é que a conta ia
chegar e chegou. E a melhor
forma de acertar essa conta
é sentando à mesa, em que
as premissas saiam do poder
público, porque é de interesse público. Cumprimento
o prefeito de Nova Lima por
colocar essas premissas na
mesa. É um primeiro passo
para resolvermos”

Alexandre Kalil,
prefeito de Belo Horizonte

dezenas de nascentes em meio a morros e
fundos de vales. Outra importância do projeto é que ele valoriza o espaço para o lazer,
com a criação de trilhas ecológicas para ca-

“O crescimento de Belo
Horizonte em relação à
Nova Lima não nos permite
mais enxergar as áreas
limítrofes dos municípios.
Se os poderes públicos e os
empresários com interesse
na região não encontrarem
uma saída pelo diálogo, a
tendência é a de que haja
judicialização de todo o
processo e pouca segurança
jurídica para quem deseja
investir no local, o que não
é interessante para nenhuma das partes e, muito
menos, para a população
que mora, trabalha ou passa
pela região. Queremos que
essa interlocução sirva de
exemplo para Minas Gerais
e mesmo para o restante do
país”
Jarbas Soares Júnior,
procurador-geral de Justiça
de Minas Gerais
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“O poder público busca,
sempre, uma alternativa para
solução de curto e médio prazo para uma questão como a
que ocorre hoje no limite sul
de Belo Horizonte com Nova
Lima. Se o diálogo não for priorizado, pode até haver uma
solução, mas poderá levar
décadas para acontecer de
fato. O importante é sentar
à mesa, ver o que é possível
fazer, deixar a vaidade de lado
e parar de apostar na cultura
do litígio. Sabemos que a
questão financeira é apenas
uma das partes da questão:
é preciso planejamento, iniciativas propositivas e pensar
“fora da caixa”
Romeu Zema,
governador de Minas Gerais

minhadas, sendo que uma delas ligará o leito
da antiga linha férrea até o Vale do Sereno,
chegando próximo da Igreja de Bom Jesus do
Vale.

“Para nós, empresários,
segurança jurídica é fundamental, não podemos abrir
mão. Encontrar a solução
numa mesa de negociação
é muito melhor do que num
processo litigioso. Acredito
que aquilo que é planejado
e discutido é o adequado.
Parabenizo a todos pela
iniciativa, espero que seja
um sucesso e um caso a ser
seguido nos demais municípios e, quiçá, em outras
regiões do Brasil”
Flávio Roscoe,
presidente da Fiemg

“Hoje foi dado um importante passo, junto ao
Ministério Público, a prefeitura de Belo Horizonte e
o governo do estado, para
discutir as questões das divisas entre Nova Lima e BH.
As decisões tomadas pelo
grupo de trabalho que foi
estabelecido vão impactar a
vida da população de toda a
região e dos empreendimentos, com o objetivo de trazer
mais qualidade de vida. Em
conjunto, tenho certeza de
que vamos encontrar as
melhores soluções”
João Marcelo Dieguez,
prefeito de Nova Lima

